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BASES ADMINISTRATIVES PER A L’ESTABLIMENT DE LA GESTIÓ DELEGADA DEL
SERVEI DE CENTRE OBERT LA CASETA A LA CIUTAT DEL PRAT DE LLOBREGAT A
UNA ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE.
La llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, configura un sistema de serveis
socials que s’articula a partir de la Cartera de Serveis Socials aprovada pel Decret
142/2010, d’11 d’octubre.
El sistema públic de serveis socials és integrat pel conjunt de recursos, prestacions,
activitats, programes, projectes i equipaments destinats a l'atenció social de la població,
de titularitat de l'Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d'altres
administracions, i també els que l'Administració concerti amb les entitats d'iniciativa
social o privada.
El Servei de Centre Obert es descriu a la cartera de Serveis Socials com un servei social
bàsic, una prestació garantida, dins del Servei d’Intervenció socioeducativa no residencial
per infants i adolescents. Les prestacions garantides són exigibles com a dret subjectiu
d'acord amb el que estableix la Cartera de serveis socials, que ha d'incloure, almenys, la
necessitat d'una valoració professional prèvia i d'una prova objectiva que n'acrediti la
necessitat.
És competència dels municipis la creació i gestió els serveis socials necessaris, tant
propis com delegats per altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials,
l’establiment dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis socials
bàsics, la coordinació dels serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres
sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit dels
serveis socials locals.
En un altre ordre, la directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer del 2014, sobre contractació pública, estableix uns règims de contractació
particulars per als serveis socials i d’altres serveis específics i reconeix una àmplia
llibertat als estats membres per establir, sota els principis de publicitat, lliure
concurrència i no discriminació, el règim jurídic que considerin més adient a la naturalesa
i finalitat d’aquests serveis, ja sigui de naturalesa contractual o no contractual.
El Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública prescriu en la disposició addicional tercera l’aplicació de fórmules no contractuals
per la gestió dels serveis socials.
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La gestió delegada és la prestació de serveis socials de la xarxa de serveis socials
d’atenció pública en establiments de titularitat de l’administració pública, a través de
tercers, en els termes i les condicions que li encomani l’administració pública titular de
l’establiment o servei. Podran ser objecte de gestió delegada la gestió integral de places
en establiments de titularitat pública o de serveis de titularitat pública.
Article 1.- Objecte de la convocatòria
Establir la gestió delegada i integral de les 60 places del servei de titularitat pública de
centre obert la Caseta amb número de registre S05335 al registre d’entitats, serveis i
establiments socials de la Generalitat de Catalunya a una entitat sense ànim de lucre.
S’entén per Servei de Centre Obert un servei diürn preventiu, fora de l'horari escolar,
que dona suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la
personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa
les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball
individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.
S’entén per gestió delegada l’instrument organitzatiu de naturalesa no contractual a
través del qual l’Ajuntament del Prat de Llobregat pot organitzar la prestació del servei
definit en aquesta convocatòria en tant que regula la prestació d’un servei social de la
xarxa de serveis socials d’atenció pública en establiments de titularitat de l’administració
pública, a través de tercers, en els termes i en les condicions que es descriuen en
aquesta convocatòria.
Article 2.- Règim jurídic.
Aquesta gestió delegada es regirà per la normativa aplicable a l’estat, de la Generalitat
de Catalunya, i de les disposicions de la Comunitat Europea que s’escaigui i es tindrà en
compte d’una manera especial el compliment de la legislació vigent en matèria de serveis
socials i la relativa als drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència de la
Generalitat de Catalunya.
També serà d’aplicació el decret 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria
de contractació pública.
Article 3.- Descripció del servei
És objecte del servei, proporcionar atenció a tots els menors en situació de risc afavorint
el seu desenvolupament personal i integració social i l'adquisició d'aprenentatges,
prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits
socioeducatius.
És funció del servei, prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a
infants i adolescents proporcionant-los acolliment i convivència, atenció individual,
familiar i en grup, derivació i integració a recursos normalitzats de la comunitat, així com
la coordinació amb els serveis bàsics d'atenció social pel treball familiar. Les altres
funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.
El Servei de Centre Obert de la ciutat el coordina el Servei d’Acció Social de l’Ajuntament
i es presta de forma conjunta i compartida entre el Centre Obert la Caseta, de titularitat
municipal i objecte d’aquesta convocatòria, i el Centre Obert Saó-Prat, de titularitat
privada.
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El Centre Obert La Caseta té una capacitat de 60 places per a menors de 3 a 16 anys que
viuen a la ciutat durant el curs escolar de setembre a juliol i de 90 places per les
activitats durant el mes d’agost.
3.1.- Principis bàsics
A més dels principis del sistema públic de serveis socials que estableix la Llei de Serveis
Socials, la gestió delegada es regirà pels següents principis,
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Accés al servei en condicions d’igualtat i d’acord amb el principi d’universalitat.
Eficiència en l’ús dels recursos.
Coordinació i cooperació entre l’entitat gestora i l’ajuntament.
Proximitat a la població.
Compromís amb la gestió de qualitat dels serveis d’acció social.
Publicitat i transparència dels procediments d’adjudicació i formalització dels
concerts socials i les gestions delegades.
Atenció centrada en la persona.
Atenció personalitzada, integral i integrada amb els altres d’atenció a la persona.

3.2.- Objectius generals
De la intervenció amb els menors:
•
Proporcionar atenció a tots els infant i adolescents en situació de risc, afavorint la
cobertura de les seves necessitats que els garanteixin un nivell de benestar adequat pel
seu desenvolupament personal i la seva integració social.
•
risc.

Oferir atenció individualitzada i en grup als infants i adolescents en situació de

•
Garantir programes específics amb continguts i activitats adaptades a les diferents
franges d'edat.
•
Potenciar l'adquisició per part dels menors d'hàbits bàsics a partir del treball en la
vida quotidiana.
•
Possibilitar un procés d'aprenentatge normalitzat tot despertant en el nen/a
l'afany de conèixer i aprendre a través d'activitats d'educació no formal.
•
Ajudar i potenciar la integració del nen/a en activitats socials, lúdiques i esportives
del seu entorn, amb la finalitat de treballar processos de normalització dintre del mateix.
•
Treballar amb les famílies i els nens processos de normalització amb el seu entorn
més proper posant data de sortida del centre obert amb la finalitat que quan un nen
tingui adquirides unes habilitats socials i personals puguin formar part de les activitats
mes normalitzades del seu entorn.
•
Donar suport, estimular i potenciar l'estructuració i el desenvolupament de la
personalitat del menor compensant les deficiències socioeducatives dels menors.
•
Incidir en la assistència al centre escolar compensant els dèficits socioeducatius
del menor amb la finalitat de millorar els aprenentatges, els hàbits d'estudi, incrementar
les expectatives davant de les possibilitats per part seva i de la família
Intervenció amb les famílies:
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Accions dirigides a donar a les famílies el recolzament necessari perquè puguin atendre
correctament els seus fills i filles en situació de risc.
•
Promocionar les relacions familiars, la parentalitat i les relacions entre els
membres de la unitat de convivència.
•
Facilitar recursos i suport educatius a les famílies dels infants que assisteixen al
centres oberts per tal de reforçar la seva funció com a agent socialitzador.
•
Atenció socioeducativa des d'un enfocament sistèmic, a infants i adolescents i les
seves famílies directament implicats en la criança i creixement.
•
Possibilitar nous processos d'aprenentatge davant la resolució de conflictes, i que
es doni un compromís, per totes les parts implicades, per a la seva resolució.
•
Afavorir la socialització i la integració social dels menors i les seves famílies en el
seu entorn mes proper acompanyant en la participació de propostes comunitàries.
•
Reduir els factors d'estrès que puguin influir negativament en la família i enfortir
la seva capacitat per enfrontar-se eficaçment als problemes.
•
Compartir plans de treball amb el referent de serveis socials i determinar objectius
comuns.
•
Implicar a les famílies en la convivència del centre obert i la dinàmica d’activitats
tenint en compte llurs potencials i capacitats.
De la intervenció amb la comunitat:
•

Implicació, organització i participació en les activitats del teixit social de la ciutat.

•
Utilitzar l'espai urbà mes proper al centre obert per donar a conèixer el recurs al
barri i que aquest en un moment donat pugui participar en alguna activitat.
•

Col·laboració amb entitats locals pel desenvolupament de projectes concrets.

•

Integració dels joves atesos al Centre Obert en la dinàmiques de ciutat.

3.3.- Metodologia
El servei ha de disposar d'una planificació de l'activitat, adaptada a cada situació, que
prevegi espais i grups, continguts i recursos adaptant la proposta de treball a les
necessitats dels infants i adolescents que atengui.
Les accions socioeducatives s'han de basar en un treball sistèmic i grupal. La detecció
d'una necessitat és indicativa d'una situació complexa que cal abordar.
L'acció socioeducativa ha de considerar la família com el context immediat i preferent des
del qual treballar per millorar les situacions de necessitats detectades. En tot moment
l'acció amb els infants i adolescents i les seves famílies s'ha d'orientar a itineraris propis.
El desenvolupament dels plans de treball tant del infant i/o adolescent i família ha de
garantir la coordinació amb l'EBAS, per poder anar avaluant els diferents processos i
estratègies i dels resultats i la millora.
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Dissenyar una oferta de diferents tallers que integri un conjunt d’activitats que promogui
la socialització positiva de l’infant i l'adolescent per la seva plena inclusió educativa.
Si es considera adient realitzar activitats en els diferents espais urbans de la ciutat. A
l'estiu, es faran activitats i sortides durant el matí o colònies durant varis dies.
Treball individual:
Inicial: explicar els objectius del Centre i pactar el pla de treball amb la família i amb el
menor mitjançant el contracte social, en el qual recull també la normativa del centre i les
conseqüències a la transgressions d'aquestes normes.
De seguiment: per valorar l'evolució del menor i la implicació de la família en el seu
desenvolupament o seguir la revisió dels compromisos (mínim una al trimestre).
D'avaluació a final de curs: Valoració final de curs dels compromisos de la família, del
desenvolupament del menor (valoració PEI), valoració de continuïtat o no del nen/a al
centre obert, canvi de grup del nen/,...
De sortida: es realitzarà una última entrevista amb la família per pactar la sortida del
Centre.
Un cop assolit els objectius de la intervenció amb el menor i la seva família, quan
el menor sobrepassi l'edat límit del Centre Obert.
Quan, previ acord amb els Serveis Socials bàsics que han derivat el cas, es
consideri que l'estada al Centre Obert no aporta cap benefici al menor ni a la seva
família.
Discrecionals: Sempre que els professionals del Centre Obert o la família vegin la
necessitat.
Treball en grup, sessió informativa a principi de curs:
Presentació del recurs
Explicació de la normativa del recurs i les conseqüències de la transgressió de la
normativa.
Activitats extraordinàries durant el curs
Pluja d'idees per a Formació de pares (2 sessions mínims al curs)
3.4.- Equip professional
Director/a-coordinador/a (professional amb titulació universitària en l'àmbit de les
ciències socials), educador/a social, integrador/a social i monitor/a de temps lliure,
preferentment amb experiència en l'àmbit de la infància i l'adolescència en risc.
•
1 director/a del servei a 38,5 hores setmanals amb horari flexible. (1.724 hores
anuals).
•
2 educadors/ores socials per cada 20 infants o joves atesos a 1.233 hores anuals
amb 30 dies vacances.
•
Es pot disposar de monitors/ores de temps lliure o integradors/es per activitats
específicament lúdiques i de suport.
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•

Altres professionals de gestió, assessorament o supervisió.

La contractació del personal s’haurà de regir pel Conveni col·lectiu de Catalunya d’Acció
Social amb infants, joves, famílies, i d’altres en situació de risc,
•
El director/a s’haurà de contemplar segons la categoria de subdirecció i/o
comandaments intermedis en règim de cicle general.
•
Els educadors/es socials s’hauran de contemplar segons la categoria de diplomats
en règim de cicle general.
Els monitors/ores de temps lliure, talleristes o altres perfils professionals es podran regir
pel conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya.
3.5.- Funcionament del servei
Accés: Els professionals dels Serveis Socials bàsics d’atenció social, un cop estudiada i
avaluada la necessitat de la família, faran la derivació al servei mitjançant un protocol de
derivació. Les 60 places del Servei de Centre Obert la Caseta estan destinades i
reservades a infants i joves derivats pels Equips Bàsics d’Atenció Social amb valoració de
risc lleu-moderat, risc greu o desemparament. Les 50 places restants, gestionades pel
Centre Obert Saó-Prat hauran d’estar coordinades amb els Serveis Socials bàsics
d’atenció social sense necessitat de disposar d’una valoració de risc.
Horari: Habitualment el servei es prestarà en atenció directa totes les tardes de dilluns a
divendres de 17 a 19.30h. L’atenció a famílies es podrà desenvolupar en horari de matins
i caps de setmana. Les activitats d’estiu es realitzaran en horari escolar de 9h a 17h de la
tarda. Els professionals disposaran d’hores de treball intern fora de l’horari d’atenció amb
infants i famílies que s’organitzaran des de l’entitat gestora.
Seguiment i tractament social: Tots els infants atesos al Centre Obert hauran de disposar
al servei de Centre Obert d’un referent educatiu i d’un Pla de Educatiu Individualitzat que
desenvolupi els àmbits de treball amb aquest infant, jove i la seva família.
3.6.- Espais i equipaments.
L’activitat ordinària del Servei de Centre Obert es desenvoluparà en locals municipals
destinats al desenvolupament d’aquesta activitat,
•
•
•

Equipament 1: Avinguda del Canal, 110
Equipament 2: Plaça Pirineus, 6
Equipament 3: Plaça Orcasitas, s/n

Els tres espais municipals són compartits per la prestació del servei de Centre obert la
caseta i el servei de Centre obert Saó-Prat.
L’entitat gestora es farà càrrec del manteniment i la neteja dels equipaments.
Prèvia sol·licitud i autorització de la tècnica especialista en infància en risc, responsable
municipal del servei de Centre Obert, es podran sol·licitar altres espais municipals per a
la realització extraordinària o específica d’activitats i tallers amb els infants i famílies del
Centre Obert.
Pels període de juliol i agost l’Ajuntament posa a disposició de l’entitat gestora altres
espais i equipaments municipals adequats a les necessitats específiques per a la
realització de les activitats d’estiu.

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

6/11

L’entitat gestora haurà de fer ús de les instal·lacions que l’Ajuntament posa a la seva
disposició amb estricte compliment dels horaris i espais assignats. Qualsevol modificació
d’ús d’aquests espais ha de ser autoritzada pel/per la responsable de la instal·lació.
L’entitat gestora haurà de complir les determinacions de l’Ordenança reguladora de les
instal·lacions municipals vigents, vetllant, especialment, per la netedat de l’espai que
s’utilitza i seguint les instruccions tècniques i organitzatives donades per des del Servei
d’Acció Social.
3.7.- Activitat d’estiu. (juliol i agost)
El Centre Obert la caseta oferirà 60 places de continuïtat pel mes de juliol i en horari
complet i amb esmorzar i dinar inclòs (de 9h a 17h) per l’atenció a les famílies ateses
durant l’any.
També oferirà 90 places pel desenvolupament d’activitats educatives durant el mes
d’agost en horari complet i amb l’esmorzar i el dinar inclòs sense condició de continuïtat.
S’entén per continuïtat l’atenció continuada durant dos o mes mesos com a condició
d’accés per a la realització de l’activitat.
Aquesta oferta d’activitats s’integrarà a l’oferta de les activitats d'estiu del Prat de
Llobregat. L’entitat gestora haurà de fer arribar una samarreta a cadascun dels nens i
nenes que s'hagin inscrit en l’activitat, facilitada per l’Ajuntament per a aquests efectes.
Article 4.- Condicions de funcionament
L’Ajuntament coordinarà el Servei de Centre Obert que es presta a la ciutat des de
la unitat d’acció i de forma coordinada amb els altres equips professionals locals dels
altres sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l’àmbit
dels serveis socials locals.
L’entitat gestora del Centre Obert la Caseta haurà d’operar de forma conjunta i
coordinada amb Servei de Centre Obert Saó-Prat amb número de registre S06775 com
una única unitat d’acció oferint a la ciutat una oferta integral de Servei de Centre Obert.
Prioritàriament hauran d’accedir al servei els infants i adolescents en situació de
risc valorada com a tal pels serveis bàsics d’atenció social i/o pels serveis especialitzats
en infància d’acord amb allò que estableix en els article 102 i següents de la llei 14/2010
de 27 de maig, dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència.
Per accedir als centres oberts les persones ateses no estaran subjectes a cap
limitació. Tenint en compte els destinataris menors d’edat, caldrà la comunicació dels
pares, tutors o guardadors. Tot menor que estigui en situació de desemparament amb
mesura protectora d’atenció a la pròpia família, haurà de ser admès, si així ho
requereixen els equips que intervenen.
Permetre l’accés a les seves activitats a qualsevol nen o nena, sense cap mena de
discriminació per raons socials, culturals o religioses, i a acollir els nens i nenes amb
necessitats especials, sempre que puguin atendre’ls adequadament i disposin de recursos
humans i materials suficients.
L’Ajuntament designarà per cada Equip Bàsic d’Atenció Social un tècnic social
especialitzat en l’atenció a infància en risc per la coordinació operativa entre el servei de
Centre Obert i els equips bàsics d’atenció Social. Així mateix el Centre obert s’haurà de
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coordinar amb cadascun dels referents de la família pel seguiment i tractament de cada
persona atesa.
L’entitat gestora haurà de complir amb les ràtios i els perfils professionals que es
descriuen en aquesta convocatòria.
L’entitat gestora haurà de contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil, d’accidents de treballadors i/o persones voluntàries així com una assegurança
d’accidents dirigida als infants i joves participants al servei de Centre Obert.
L’entitat gestora haurà de complir amb allò que estableix l’article 13.5 de la Llei
orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, que exigeix que serà
requisit, per a l’accés i exercici a professions i activitats que impliquin contacte habitual
amb menors, no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la
llibertat i indemnitat sexual. A aquests efectes, els/les professionals adscrits a l’activitat
hauran d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació
negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
L’entitat gestora haurà d’informar al responsable municipal del servei de les altes i
baixes de professionals adscrits al servei (direcció, educadors/es, talleristes, monitors, o
qualsevol professional que treballi de forma directa amb els infants i joves) de Centre
Obert així com presentar les corresponents certificacions negatives del Registre Central
de Delinqüents Sexuals pels nous professionals adscrits als servei.
L’entitat gestora haurà de ser una entitat amb personalitat jurídica sense ànim de
lucre, acreditada documentalment i inscrita al registre de les associacions i federacions
de règim general de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat
de Catalunya.
Article 5.- Sol·licituds
La gestió delegada es fonamenta en un sistema de convocatòria i sol·licitud i obliguen el
titular de l’entitat privada proveïdora a prestar el servei en les condicions estipulades a la
legislació aplicable i en aquestes bases.
La sol·licitud es podrà presentar mitjançant uns instància general a l'Oficina Municipal
d'Atenció al Ciutadà (OIAC), indicant al motiu de la sol·licitud “Sol·licitud per a la gestió
delegada del Servei de Centre Obert la Caseta” i adjuntant els documents que es detallen
a la convocatòria, sens perjudici que es puguin utilitzar la resta de mitjans establerts en
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.
El termini de presentació de les sol·licituds serà des del dia següent de publicació al perfil
del contractant en el termini màxim de 15 dies naturals. Qualsevol sol·licitud presentada
fora de termini no serà admesa a tràmit.
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà la persona
sol·licitant perquè l’esmeni en el termini de deu dies hàbils, amb l’advertiment que de no
fer -ho se la tindrà per desistida la seva sol·licitud prèvia resolució dictada a l’efecte.
Article 6.- Documentació
-

Descripció del projecte de Centre Obert.

-

Projecte singular de treball socioeducatiu amb famílies.

-

Programació anual.
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-

Projecte educatiu d’estiu.

-

Estatuts o certificat conforme l’entitat es considerada sense afany de lucre.

Declaració responsable relativa al compliment de la normativa de protecció de
menors.
Si l’entitat està exempta d’IVA totalment o parcial, certificació de l’Agència
tributària que acrediti l’exempció.
-

Acreditació de l’experiència.

Article 7.- Criteris de valoració i solvència
L’entitat haurà d’acreditar la solvència per la gestió del servei presentant els documents
acreditatius conforme l’entitat té com a mínim tres anys d’experiència en la gestió de
serveis de Centre Obert mitjançant certificacions emeses per entitats públiques o
privades.
A)

Projecte de Centre Obert. 40 punts.

-

Objectius per etapes educatives.

-

Metodologia de treball.

-

Treball dels hàbits i el quotidià.

-

Habilitats d'estudi i temps de lleure.

-

Estructura organitzativa per espais, grups i edats.

Es valorarà la capacitat dels projectes per la construcció i l'acompanyament del projecte
de vida de l'infant i jove.
Es valorarà la capacitat d'anàlisi i de fer propostes per atendre la singularitat del municipi
i de la població atesa.
Es valoraran la coherència, la viabilitat i la qualitat del projecte per inferir canvis i
capacitar els infants, joves i les seves famílies.
Es valorarà el coneixement de l'entorn proper, la capacitat de treball conjunt amb la
comunitat local, la coordinació i aprofitament dels recursos del territori.
Es valoraran els models, guies, eines de registre i d’intervenció que siguin facilitadores
pels professionals i coherents amb el projecte.
B)

Projecte singular de treball amb famílies. 15 punts.

Es valorarà la capacitat de fer propostes pel treball socioeducatiu amb les famílies en tots
els grups i franges d'edat.
Es valoraran la coherència, la viabilitat i la qualitat del projecte per inferir canvis i
capacitar els infants, joves i les seves famílies.
Es valorarà la proposta organitzativa viable i funcional per l'assoliment dels objectius del
projecte singular.
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Es valorarà la formació dels professionals en l’àmbit de treball amb famílies.
C)

Programació anual. 15 punts

Es valorarà que aquesta respongui als objectius i la metodologia generals del servei.
Es valorarà la capacitat per fer una proposta atractivitat i orientada als interessos dels i
les joves.
D)

Projecte Educatiu Individualitzat.15 punts

Es valorarà que aquest respongui als objectius i la metodologia generals del servei.
E)

Projecte educatiu d'estiu. 15 punts

Es valorarà que aquest respongui als objectius i la metodologia generals del servei.
Article 8.- Règim econòmic de la gestió delegada.
L’Ajuntament abonarà anualment la quantitat de 228.600€ per la gestió del servei de
Centre Obert la caseta distribuïts de la següent manera:
Fins a 171.000 € es podran justificar amb les despeses vinculades a la contractació de
personal.
Fins a 34.500 € es podran justificar amb les despeses vinculades a les activitats i
materials. (alimentació, higiene, material pedagògic i fungible, talleristes, transport,
sortides, activitats esportives i culturals, lloguer d’espais, albergs i cases de colònies).
Fins a 23.100 € es podran justificar amb les despeses indirectes del servei (servei de
neteja, assegurances, servei d’alarma, serveis de telefonia i Internet, prevenció de riscos
laborals, i serveis informàtics).
L’entitat gestora presentarà mensualment les factures relatives a la gestió d’aquest
servei.
Article 9.- Justificació
L’entitat gestora haurà de presentar la justificació del servei que constarà de les següents
parts,
Mensualment s’enviarà un resum d’assistència de les persones ateses.
Trimestralment s’hauran de justificar les despeses de personal mitjançant la
presentació dels corresponents TC-2 i les despeses de indirectes i d’activitats i materials
amb les corresponents factures així com una relació detallada de totes les despeses.
-

Anualment es presentarà una Memòria anual del servei que haurà de recollir:

o
o
o
o
o

Persones ateses per edat, gènere, EBAS.
Coordinacions amb EAIA i Serveis Socials Bàsics
Altres coordinacions (EAF, CSMIG, CDIAP, CAP, etc.)
Intervencions en l’àmbit familiar
Activitats, programacions i accions trimestrals
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Article 10.- Responsable municipal del servei
S’estableix com a responsable municipal del Servei de Centre Obert a la ciutat del Prat de
Llobregat el cap del Servei del Servei d’Acció Social i en el seu defecte al professional a
qui aquest delegui. La direcció del Servei de Centre Obert i la responsable municipal del
servei es reuniran en periodicitat mensual per fer el seguiment operatiu del servei.
Anualment es farà una trobada dels educadors/es del Centre Obert amb l’Equip dels
Serveis Socials Bàsics.
Article 11.- Protecció de dades
L’entitat gestora 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.
Article 12.- Durada de la gestió delegada
La gestió delegada es farà per un període de 1 any prorrogable de forma expressa fins a
un màxim de 4 anys.
Article 13.- Mesa de selecció
La Mesa de selecció serà presidida per les següents persones integrants de l’Ajuntament
del Prat de Llobregat:
Com a presidenta la tinenta d’Alcalde de l’àrea d’Igualtat i Drets Socials i regidora
delegada d’Educació o membre d’aquesta que el substitueixi.
Formaran part de la mateixa com vocals la Secretària de la Corporació, Maria Eugenia
Abarca Martínez, l’interventor de la Corporació, Luís Zudaire López o funcionaris que els
substitueixin, el cap de Serveis d’Acció Social, Àngel Longan Ruiz o persona que el
substitueixi i cap de secció de Programació, Planificació i Avaluació, Arnau García Conesa
o persona que el substitueixi.
Actuarà com a Secretari de la Mesa de selecció la cap de servei de Contractació i
Patrimoni, Rosa Fuixart Gubianas, o persona que el substitueixi.
Tots els membres de la Mesa tindran veu i vot, menys el secretari de la mesa que
solament tindrà veu. Tanmateix, els membres integrants de la mesa ho són en qualitat
de funcionaris de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
El Prat de Llobregat
F_GRPFIRMA_CAPS
Signat electrònicament
per:
El cap de Servei d'Acció
Social
Àngel Longan Ruiz
03/06/2019 09:20
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