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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE
SERVEIS DEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN “LES MAGNÒLIES”
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
El present contracte té per objecte la gestió i dinamització de l’equipament
municipal del Casal de la Gent Gran de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,
en els termes i condicions quant a horaris i prestacions, establerts en aquest
Plec.

04/04/2022

El present contracte es troba classificat amb el següent CPV:
- CPV 79952100-3 (Serveis d’organització d’esdeveniments culturals)
La gestió del Casal Municipal inclou la prestació dels següents serveis:
1. Servei de dinamització i promoció del lleure i la vida activa de la gent
gran. Suport a la gestió i al funcionament del Casal Municipal i a les
entitats de gent gran cessionàries, així com la informació de recursos
i activitats per a la gent gran.
2. Organització d’activitats i tallers per a la gent gran.
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2. DESCRIPCIÓ DEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN LES MAGNÒLIES
El Casal Municipal és un equipament municipal, de caràcter diürn, al servei de
les persones grans que contribueix a la promoció de les condicions i la qualitat
de vida de les persones grans i són un estímul permanent a les relacions
interpersonals, la participació social, i la realització d’activitats socioculturals.
El Casal Municipal de la Gent Gran “Les Magnòlies” estarà obert de dilluns a
divendres, i alguns dissabtes i diumenges segons necessitats del servei,
excepte els dies festius. Durant el mes d’agost només romandrà obert per les
tardes.
El seu horari habitual de funcionament és distribueix entre:
Horari d’estiu: de les 9h fins les 13:30h i de les 17h fins les 21h
Horari d’hivern: de les 9h fins les 13:30h i de les 16h fins les 20h
L’horari d’estiu contempla els mesos de maig, juny, juliol i setembre. I l’horari
d’hivern entre els mesos d’octubre fins l’abril.
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Durant l’horari habitual del Casal les entitats de gent gran o altres del municipi
que tenen cedits l’espai hi podran desenvolupar activitats pròpies amb
l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, i seguint els
requisits d’ús que aquest marqui en relació a la neteja, el control d’accessos i el
consum de menjars i beguda.
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3. DESCRIPCIÓ DEL SERVEIS QUE ES CONTRACTEN I TASQUES A REALITZAR
3.1.

DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ DEL LLEURE I VIDA ACTIVA DE LA
GENT GRAN. SUPORT A LA GESTIÓ I FUNCIONAMENT DEL CASAL
MUNICIPAL I A LES ENTITATS CESSIONÀRIES

Descripció del servei:

04/04/2022

La dinamització i promoció del lleure i vida activa de la
destinat a dissenyar, programar i implementar activitats
majors de 65 anys de Corbera. Seran un conjunt
formatives i lúdiques que es desenvoluparan en el Casal
finalitat d’afavorir dinàmiques participatives que
d’envelliment actiu saludable.

gent gran és el servei
destinades a persones
d’activitats culturals,
Les Magnòlies, amb la
facilitin un procés

Aquesta dinamització ha de prioritzar també, el servei d’informació a la gent
gran ja que és un dels instruments claus per a la prevenció de situacions
d’aïllament i exclusió. El Casal Municipal ha d’establir mecanismes per tal que la
informació arribi a totes les persones usuàries i impulsar la connexió de tot el
municipi de Corbera de Llobregat.
L’Ajuntament fixarà i podrà modificar l’estructuració dels serveis objecte
d’aquesta contractació i la seva distribució horària tenint en compte el
funcionament propi i les necessitats de l’equipament i servei.
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Calendari i horaris:
Per a la durada inicial del contracte, les franges horàries en que l’empresa
adjudicatària haurà de prestar el servei objecte d’aquest plec serà a les tardes.
Part de l’horari de la persona dinamitzadora ha de coincidir amb l’horari
d’obertura i tancament del Casal. També podrà treballar a porta tancada per tal
de poder realitzar tasques de coordinació i gestió interna. No obstant, en el cas
que es necessiti una modificació de l’horari en un moment puntual per a
l’execució d’una activitat, s’haurà de modificar amb previ avís per part de
l’Ajuntament.
El servei de dinamització funcionarà tots el mesos de l’any.
En cas de pròrroga es mantindrà el servei igual.
El calendari lectiu dels tallers serà d’octubre a juny.
Tasques:
L’empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec de tots aquells aspectes
d'organització, gestió i desenvolupament relacionats amb les activitats
adreçades a les persones usuàries del Casal Municipal. Definició de les tasques
i/o funcions:
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a) Atenció directa als usuaris durant l’horari d’atenció al públic: informació
assessorament, tràmits i consulta de serveis i activitats per les persones
grans. Fomentar i facilitar les relacions personalitzades amb les persones
usuàries i fomentar pràctiques solidàries, de voluntariat i bon veïnatge.
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b) Acollida de les persones grans que s’adrecen al Casal Municipal, i orientació
en funció de les necessitats i interessos manifestats per les persones
interessades. Informar del funcionament del Casal i les seves activitats, així
com les activitats de l’Associació de la Gent Gran “Les Magnòlies”.
c) Recollir iniciatives, tan individuals com col·lectives per desenvolupar
projectes comunitaris dins l’àmbit de les persones grans del municipi. Així, com
executar projectes intergeneracionals segons les possibilitats del municipi.
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d) Executar activitats de dinamització social i cultural, de promoció d’hàbits i
envelliment saludable, benestar social, formació permanent i de lleure.
Promoció de les activitats i tallers a realitzar en els termes fixats
(programacions tècniques de les activitats).
e) Realitzar les coordinacions necessàries amb la tècnica responsable del Casal
de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat. Així com, les reunions de coordinació
amb la Junta del Casal de la Gent Gran Les Magnòlies.
f) Realitzar les inscripcions, el seguiment i control de l’assistència a cadascuna
de les activitats.
g) Organització i manteniment de taulers d’anuncis i cartelleres amb informació
actualitzada per a la gent gran.
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h) Treball transversal amb altres regidories, serveis i entitats de la comarca
(Diputació, Consell Comarcal, entitats del Tercer Sector, AMB, etc.) si s’escau.
i) Gestió i organització dels talleristes que imparteixen les activitats i tallers
programats.
j) Promoure activitats per sensibilitzar a les persones usuàries dels Casals
Municipals de la importància d’utilitzar de forma educativa l’oci i el temps lliure;
activitats que fomentin la solidaritat i la comunicació entre les persones
usuàries del Casal Municipal, i activitats apropiades tenint per referència que el
Casal Municipal és un lloc de trobada i d'estada per a la gent gran i donar
suport a l'autoorganització d'activitats lúdiques i d'esbarjo.
k) Assessorar i donar suport tècnic en la gestió quotidiana a les associacions
que realitzen les seves activitats dins del Casal Municipal, especialment a
l’Associació de Gent Gran Les Magnòlies.
l) Recollir les iniciatives i interessos de la gent gran d’activitats lúdiques i
formatives en base a l'oferta pública i altres per tenir-ho en compte alhora de
programar els tallers i activitats.
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m) Promocionar l’associacionisme, potenciant i donant suport a la vida
associativa. I també a les iniciatives entre associacions de gent gran i amb
altres associacions del municipi.
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n) Donar suport i promoure la participació de les persones usuàries del casal i
de les entitats de gent gran del municipi amb les activitats organitzades pel
propi Ajuntament. Ex: (Dia contra els maltractaments a la gent gran, Dia
internacional de la gent gran, Setmana de la Gent Gran, Festa Major, Fira
d’entitats, etc.) i en el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat i les
seves comissions.
o) Realitzar seguiment telefònic de les persones usuàries del Casal Municipal
davant situacions de crisi o emergència del municipi.
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p) Detectar possibles situacions de risc emmarcades dins la Guia per a la
detecció i l’abordatge de situacions de maltractament a la gent gran, i del
protocol per l’abordatge de la violència masclista de l´Ajuntament de Corbera
de Llobregat. Informar a la referent pertinent del Departament de Benestar
Social i Gent Gran de l’Ajuntament de Corbera de Ll.
q) Elaborar una memòria i valoració anual de la dinamització del Casal. Detallar
totes les activitats realitzades, explicant el tipus de taller, inscripcions i cost de
totes les activitats.
r) Respectar el dret a la intimitat de les persones usuàries i garantir el secret
professional.
s) Avaluació contínua: establir indicadors de qualitat. Valoració anual del grau
de qualitat del servei i del grau de satisfacció dels usuaris.
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t) Registre de demandes, queixes i suggeriments. I la resolució d’aquestes que
puguin presentar els usuaris.
u) Obertura i tancament de l’equipament d’acord amb els horaris establerts per
aquests Plecs, així com activar i desactivar el funcionament del sistema de
seguretat del Casal Municipal “Les Magnòlies.
v) Realitzar el control d’accessos de les persones usuàries als Casals Municipals
i vetllar pel compliment dels criteris d’aforament de cada sala en funció de les
situacions d’emergència sanitària i/o altres situacions de cada moment.
w) Vetllar perquè les persones que accedeixin al Casal s’adeqüen a la condició
de persones usuàries definides en aquests plecs.
x) Vetllar pel compliment de la prohibició d’organització d’activitats recreatives
de caràcter lucratiu.
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y) Qualsevol altra funció relacionada amb la dinamització i promoció del lleure i
vida activa de la gent gran i el suport a la gestió i bon funcionament del casal
municipal i a les entitats cessionàries.
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ACTIVITATS I TALLERS:

L’empresa adjudicatària, en coordinació amb la tècnica responsable de gent
gran del Departament de Benestar Social i Gent Gran, haurà de garantir
l’organització i realització de les següents activitats i tallers, com a mínim:

04/04/2022

a) Activitats lúdiques: participació a les activitats del municipi vinculades a la
celebració del Dia Internacional de la gent gran, celebració del Dia de la Dona
Treballadora, Setmana de la Gent Gran, festa major, d’altres festes
assenyalades del calendari festiu, i qualsevol altra activitat del municipi
adreçada al col·lectiu de la gent gran o que es consideri d’interès.
b) Oferta de tallers formatius: com per exemple els tallers de competències
bàsiques: català, alfabetització, informàtica, taller de mòbils, anglès, de
memòria i/o millora cognitiva, etc.; tallers vinculats al lleure: biodansa,
musicoteràpia, ioga , etc.; tallers de manualitats, patchwork, costura i pintura;
tallers de música i dansa (sardanes, sevillanes, zumba, balls en línia, etc.;
tallers de gestió dels conflictes; tallers d’alimentació saludable; tallers vinculats
a la igualtat de drets i no discriminació; etc.
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Les activitats programades es dissenyaran en format presencial o virtual, a
petició del Departament de Benestar Social i Gent Gran, a fi de donar resposta
a les necessitats de les persones grans, especialment les que es puguin produir
com a conseqüència de situacions de crisi o emergència del poble.
Anualment, al final de cada exercici, correspondrà a l’adjudicatari presentar una
proposta tècnica de programació de l’exercici següent a l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat, on defineixi com a mínim la denominació, objectius,
descripció, periodicitat, horaris, necessitats de material i espai i perfil dels
professionals. Així mateix, hi haurà d’adjuntar una proposta econòmica que
valori els ingressos i despeses relatius al desenvolupament de les activitats.
El disseny final de la programació el determinarà l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat procurant, en la mesura del possible, tenir en compte les sol· licituds
d’activitats que realitzin les persones usuàries del Casal Municipal a través de
l’Associació de gent gran Les Magnòlies i el propi col·lectiu de la gent gran.
El calendari lectiu dels tallers és des del mes d’octubre al mes de juny. Les
inscripcions dels tallers es faran anual i/o trimestral en funció de la tipologia
dels tallers. Durant els mesos de juliol, agost i setembre no hi haurà tallers.
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El servei de dinamització, activitats formatives, tallers i activitats culturals es
prestarà al casal municipal “Les Magnòlies” i seran gratuïtes per a tots els
usuaris del Casal.
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Inscripcions: L’empresa adjudicatària i només respecte al 2022 haurà d’iniciar
les inscripcions de les activitats durant la primera quinzena a comptar de
l’adjudicació del contracte. A part, de les inscripcions a l’inici del curs amb una
nova proposta d’activitats, si s’escau. Pel 2024 i en cas de pròrroga, l’empresa
adjudicatària haurà de continuar amb la programació dels tallers establerta.
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Hores de talleristes: l’empresa adjudicatària ha de programar 7 hores de tallers
a la setmana en el torn de tarda. Els tallers ha programar són:
2 hores a la setmana de patchwork (anual)
1 hora a la setmana de sardanes i sevillanes
1 hora a la setmana de zumba i/o balls en línia.
1 hora a la setmana de ioga o exercicis de relaxació
1 hora a la setmana de taller per a mòbils
1 hora a la setmana pintura i/o manualitats
Els tallers poden ser anuals i/o trimestrals en funció de les seva tipologia i
poden ser canviants per trimestres per a que siguin rotatius i tingui cabuda per
tothom.

Arturo Martínez Laporta
04/04/2022

Signatura 2 de 2

4.

PERSONES USUÀRIES DEL CASAL:

Podran utilitzar el Casal de la Gent Gran i les seves activitats programades:
a) Les persones majors de 65 anys empadronades a Corbera de Llobregat.
b) Els socis del Casal Les Magnòlies, que tinguin la quota al corrent, sempre
que ho puguin justificar.
c) Les associacions i/o entitats que hi organitzin activitats degudament
autoritzades per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i els seus associats.
d) Serveis i/o personal de l’Ajuntament de Corbera i/o altres ens públics per a
l’execució d’activitats de caire educatiu, social, i/o cívic d’interès públic al terme
municipal de Corbera de Ll.
5.

MITJANS PERSONALS:

Els mitjans personals necessaris: funcions bàsiques i dedicació mínima.
L’empresa adjudicatària haurà d’aportar, com a mínim, els recursos humans
següents:
Un Dinamitzador de la gent gran (llicenciatura) amb una dedicació mínima de
25 hores a la setmana en torn de tarda.
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Talleristes: personal qualificat que imparteixi els tallers o activitats
programades segons les seves especificitats d’acord amb la programació
acordada.
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MITJANS MATERIALS:

L’Ajuntament facilitarà l’ús del l’equipament on s’hagin de prestar els serveis a
l’empresa adjudicatària i es farà càrrec de les despeses dels subministraments
(aigua, electricitat, telèfon i gas) i de la neteja del local.
L’Ajuntament de Corbera de Ll. facilitarà l’ús del mobiliari i dels materials que
es relacionen a l’Annex I.
En l’Annex II es detalla una relació de material propietat de l’Associació de la
Gent Gran Les Magnòlies que es guarda a dins del Casal Municipal.
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L’Ajuntament es farà càrrec de les reparacions dels elements materials sempre
que la reparació no sigui conseqüència d’un mal ús per part de l’adjudicatari del
servei. Així mateix s’encarregarà de la seva substitució.
L’empresa adjudicatària haurà d’aportar el material necessari per al
desenvolupament de les d’activitats de dinamització: material didàctic per a la
realització de les activitats de dinamització, impressions de rètols i cartellera de
les activitats, díptics informatius, el material per a tots els tallers programats i
per les activitats organitzades al poble en les que participi el Casal de la Gent
Gran, el material d’oficina per a la gestió interna del servei (ex: bolígraf,
tisores, cartolines, pegament, etc.), material informàtic necessari per a la
gestió de les inscripcions, llistats, fitxes d’usuaris, etc. L’empresa adjudicatària
també haurà d’assumir la compra d’un ordinador portàtil on les característiques
del material siguin les òptimes per donar resposta a un bon rendiment de
treball, seguretat i durabilitat que necessita el servei de dinamitzador del Casal
i d’un aparell de música portàtil per a poder realitzar els tallers de ball.
Per a tallers especialitzats les persones usuàries dels Casals Municipals hauran
d’aportar el material necessari per a l’elaboració dels productes (ex. Pachwork,
pintura).
La representació exterior del servei l'exerceix l'Ajuntament com a titular a
efectes de relació amb altres entitats, amb la premsa o amb qualsevol mitjà de
difusió social. En aquest sentit, la titularitat de la documentació escrita derivada
de la relació amb persones usuàries o la que resulti de l'elaboració d'informes,
estudis o qualsevol altre tipus de contingut, adreçada a qualsevol destinatari
individual o col·lectiu, públic o privat i que l'adjudicatari elabori i es derivi de la
seva gestió tècnica a partir del contracte de serveis, correspon a l'Ajuntament.

7.

OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
A. Execució del servei:
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1. Prestar el servei objecte d’aquesta contractació amb continuïtat i la
regularitat establerta en aquest plec.
2. Disposar d’una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per
executar, amb la deguda eficàcia i amb garanties de qualitat, la prestació
objecte del contracte.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

6e47c9b727d84538ac3019a99f996fe5001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Arturo Martínez Laporta

04/04/2022
Signatura 2 de 2

Sandra Bou Andres

04/04/2022
Signatura 1 de 2

3. Presentar per escrit al Registre General de l’Ajuntament, l’organització de la
prestació contractada, especialment en quan a horaris, personal, substitucions
en el cas d’absència, i es mantindrà puntualment informat de les modificacions
que es produeixin.
4. Garantir la qualitat i eficàcia dels serveis prestats, responsabilitzant-se del
control dels mateixos, així com garantir una resposta ràpida i eficaç a les
demandes d’atenció que s’efectuïn des del Ajuntament de Corbera de Llobregat.
5. No es podran organitzar o celebrar jocs d’atzar amb apostes de caràcter
econòmic dins del Casal de la Gent Gran ni es podran instal·lar màquines
recreatives i/o escurabutxaques. Tampoc es podran realitzar sessions de venda
d’articles de cap tipus.
6. Tenir bon tracte amb les persones usuàries dels Casals Municipals i contribuir
a la creació d’un ambient agradable per a la gent que hi acudeixi.
7. Admetre a tota persona usuària dels Casals Municipals, sense cap tipus de
discriminació per raons de raça, origen, llengua, creença, edat, sexe o gènere.
8. Adequar la planificació dels projectes i activitats a desenvolupar en el marc
del contracte d’acord amb les línies establertes pels diferents projectes
estratègics de l’Ajuntament.
9. Coordinar-se amb la tècnica referent de la gent gran per tal de garantir la
bona marxa del servei. A aquests efectes es faran reunions periòdiques, com a
mínim una mensual, per tal d’assegurar el compliment del objectius i la qualitat
del servei. També s’establiran protocols d’actuació relatius a l’execució del
servei.
Així mateix, l’adjudicatari aportarà els seus criteris i coneixements
professionals en relació a fer propostes de millora per a la bona marxa de
l’encàrrec.
10. Informar de forma immediata a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat de
les incidències que es puguin produir en el funcionament del servei, per tal de
poder corregir les incidències detectades.
11. Complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal, quedant
expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre
qualsevol dada que pogués conèixer amb ocasió del compliment del contracte,
especialment les de caràcter personal, que no podrà copiar o utilitzar amb una
finalitat diferent a la que figura en aquest plec, ni tampoc cedir a altres ni tan
sols a efectes de conservació.
12. Complir els horaris d'obertura i tancament establerts en aquests plecs de
condicions.
13. Complir amb les obligacions que li pertoquin de caràcter administratiu,
relatives a l’obertura i exercici de l’activitat. Haurà d’estar al corrent de les
seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social durant la vigència del
contracte. L’Ajuntament podrà demanar, en qualsevol moment, per a la seva
comprovació la certificació administrativa per l’òrgan administratiu competent.
14. Fer-se càrrec de les despeses, tan ordinàries com extraordinàries, de
caràcter tributari.
15. Fer constar expressament en tot el material que editi i que faci referència a
l’objecte del contracte, i en lloc visible i preferent, l’anagrama de l’Ajuntament,
segons el model tipogràfic i el disseny aprovat.
16. Participar en les reunions que a efectes de coordinació i seguiment es
convoquin.
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B. Personal:
17. Contractar tot el personal necessari i suficient per a la realització de
l’objecte del contracte, d’acord amb els convenis col·lectius de treball dels
corresponents sectors i/o altra normativa legal vigent.
18. Acreditar la formació de la persona contractada que com a mínim ha de ser
Educador Social. La formació inicial i posterior, si per normativa fos necessària,
del personal serà a càrrec del contractista. En tots els casos el contractista
haurà de complir amb allò que estableix la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
en quant a la formació dels treballadors.
19. Acreditar la formació necessària per la realització de cada un dels tallers i/o
activitats que es programi trimestralment o anualment, dins del Programa
d’activitats per a la Gent Gran, entre els que hi ha d’haver els Tallers de
memòria. Segons la disponibilitat d’hores contractades.
20. Prestar el servei amb continuïtat i regularitat, d’acord amb el calendari
anual acordat amb l’Ajuntament.
21. Garantir la qualitat i l’eficàcia en la prestació del servei.
22. La persona contractada, per executar les tasques de dinamització de la gent
gran, tindrà a la seva disposició un portàtil i un mòbil amb dades per poder
gestionar les tasques derivades del seu encàrrec.
23. L’empresa adjudicatària es farà càrrec de la despesa del quilometratge
derivats de l’encàrrec laboral, com els desplaçaments per a les coordinacions.
24. Substituir el/la professional de forma immediata en el cas de producció de
baixes, vacances, llicències i permisos per tal que no es perjudiqui la prestació
del servei objecte de contracte. Durant la vigència del contracte, qualsevol
substitució o modificació del personal haurà de ser comunicada de forma prèvia
a l’Ajuntament i caldrà acreditar que la situació laboral del nou personal
contractat s’ajusta a les condicions requerides en aquest plec.
25. Nomenar la persona referent de l’empresa qui realitzarà la coordinació i la
supervisió periòdica del seguiment del servei prestat i informarà a la tècnica de
gent gran en reunió periòdica.
26. Compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
Les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la prestació d’aquests
serveis es tractaran d’acord amb les previsions del Reglament de la UE
2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que
respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE, i aprovat mitjançant el
Reial Decret-Llei 5/2018, de 27 juliol.
27. Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, administrativa, laboral i
de seguretat i higiene en el treball, així com la seva acreditació a requeriment
municipal.
28. Contractar les assegurances necessàries per cobrir els riscs propis i a
tercers que es puguin produir en l’exercici de la seva activitat.
29. Fer constar expressament en tot el material que editi i que faci referència a
l’objecte del contracte, i en lloc visible l’anagrama de l’Ajuntament, segons el
model tipogràfic i el disseny aprovat vigent.
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30. L'Ajuntament de Corbera de Ll no tindrà cap relació jurídica ni laboral amb
el personal de l’empresa adjudicatària, ni durant la vigència del contracte ni a
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obligacions, indemnitzacions i responsabilitats que neixin derivats d’aquell.
31. Presentar a la Regidoria de Gent Gran la memòria anual i la proposta del
projecte de l’anualitat següent i una global abans de la finalització del
contracte.
Detallar totes les activitats realitzades, explicant el tipus de taller, inscripcions i
cost de totes les activitats.
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C. Assegurances:
32.Contractar, pel seu compte, una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil per a cobrir els riscos derivats del desenvolupament de les activitats que
no podrà ser inferior a 600.000 euros de capital assegurat i una assegurança
d’accidents. A l’inici de la prestació del servei i de cada exercici aportarà una
còpia del rebut de pagament de les esmentades pòlisses al Departament de
Benestar Social i Gent Gran de l’Ajuntament de Corbera de Ll.
L’empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec de l’assegurança, si s’escau, de
les persones voluntàries que porten a terme les activitats objecte d’aquest
contracte.
D. Béns municipals adscrits al servei objecte d’aquest contracte:

Arturo Martínez Laporta

33. Garantir el bon ús, la seva conservació i el manteniment del material en
bones condicions físiques i de neteja, estant totalment prohibit cedir-lo a
tercers. No està prevista la realització d’obres en el casal de la gent gran.
A l’immoble no s’hi podrà emmagatzemar objectes o matèries perilloses
susceptibles de produir qualsevol tipus de combustió, explosió, ni tòxiques.
Tampoc s’hi podrà tenir animals.
34. Comunicar a l´ Ajuntament de Corbera de Llobregat les incidències del
manteniment amb la màxima celeritat per tal que es puguin fer les reparacions
oportunes en el mínim temps possible.
35. Les despeses de manteniment i reparacions dels bens immobles
correspondran a l’Ajuntament de Corbera, sempre que portin causa del seu ús
normal o ordinari.
Béns mobles:
36. Conservar i mantenir en bon estat els béns mobles que l’Ajuntament posa a
disposició de l’adjudicatari relacionats a l’inventari que consta com a Annex II
d’aquest plec, fent-se càrrec de les despeses derivades del manteniment i
conservació dels béns.
37. Fer-se càrrec de l’arranjament de tots els desperfectes i danys que
s’ocasionin en els béns en el desenvolupament de les activitats, amb l’obligació
de substituir-los, en cas de deteriorament, robatori, pèrdua o qualsevol altre
causa que impedeixi o alteri el seu ús normal, per uns de nous que revertiran a
propietat municipal a la finalització del contracte.
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Béns immobles:
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PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

L’import màxim fixat per a l’adjudicació del contracte és de 68.673,58€, 10%
d’IVA exclòs, per a la durada inicial del contracte.
La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 30-337-22609 del
pressupost municipal vigent. (Servei de Dinamització Casal de les Magnòlies)
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Detall dels costos previstos per a la durada inicial del contracte es desglossen
en:

L’estimació dels costos salarials del servei de dinamització i els talleristes s’han
calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu del sector del lleure
educatiu i sociocultural de Catalunya per al 2019 (codi del conveni núm.
79002295012003) RESOLUCIÓ TSF/514/2019, de 26 de febrer, per la qual es
disposa la inscripció i la publicació de l'Acord parcial del Conveni col·lectiu del sector
del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya.
Hores setmanals: 25h de servei de dinamitzador i 7 hores setmanals de talleristes.
Període de contractació pel dinamitzador: 1 de maig de 2022 al 31 de desembre de
2023.
Període de contractació dels talleristes: 14 mesos des de l’1 de maig de 2022 a 31
de desembre de 2023, amb aplicació del calendari lectiu de tallers d’octubre a juny.
Càlcul de la substitució del període corresponent de vacances per mantenir
l’obertura del centre tot el mes d’agost.
En cas de pròrroga, els costos anuals previstos es desglossen en:
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9.

DURADA DEL CONTRACTE I PRÒRROGA:

El contracte tindrà una durada inicial a comptar des de la data d’adjudicació,
prevista per a l’1 de maig de 2022, i fins el 31 de desembre de 2023, i es podrà
prorrogar per 1 any més si és voluntat de l’Ajuntament, essent obligatori per a
l’empresa adjudicatària en cas que es comuniqui amb una antelació mínima de
2 mesos.
10. FORMA DE PAGAMENT

04/04/2022

El pagament del preu per la prestació dels serveis es farà prèvia presentació
per part de l’empresa adjudicatària a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat de
la corresponent factura mensual, les quals seran degudament conformades pel
responsable del servei.
11. CONTROL I SEGUIMENT DEL CONTRACTE
L’Ajuntament realitzarà el control i seguiment de la prestació contractada i la
seva avaluació i podrà dictar les instruccions oportunes per al correcte
compliment d’aquest. A aquests efectes es crearà una comissió tècnica de
seguiment formada pel/la Cap del Departament de Benestar Social i Gent Gran
o tècnic en qui delegui i un representant de l’empresa adjudicatària.

Arturo Martínez Laporta

La coordinació dels serveis es farà des del Departament de Benestar Social i
Gent Gran de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
12. SUPÒSITS D’INCOMPLIMENT :
Les infraccions en l'execució del contracte es classificaran en lleus, greus i molt
greus, d’acord amb la següent classificació:
1.- Falta lleu :
a) Defectuós compliment de les obligacions assenyalades en aquest plec, per
culpa o negligència lleu de l’adjudicatari.
b) El tracte incorrecte amb les persones usuàries del servei, membres de les
Juntes de Govern dels Casals Municipals o als professionals de l'Ajuntament de
Corbera de Llobregat.
c) Incompliment dels horaris o el retard en la prestació del servei de manera
sistemàtica que no suposin la paralització d’aquest.
d) La no presentació de la documentació sol·licitada per escrit o d’aquella que
sigui d’obligada presentació i estipulada en aquest Plec.
e) Desobediència per part de l’empresa adjudicatària de les disposicions de
l’Ajuntament sobre la conservació de les instal·lacions quan no posi en perill la
prestació del servei ni la seguretat dels usuaris.

Sandra Bou Andres
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La comissió de seguiment es reunirà trimestralment per avaluar el compliment
del plec de condicions i podrà proposar les mesures adients per adequar i
millorar la prestació del servei.
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3.- Molt greu:
a) La reiteració en dues o més faltes greus o la persistència en la situació
infractora sense modificar-la.
b) Les paralitzacions o interrupcions en la prestació del servei per un termini
superior a 24 hores sense causa justificada.
a) Ofenses verbals o tractament vexatori a les persones usuàries del servei,
membres de les Juntes de Govern dels Casals Municipals o amb els
professionals de l’Ajuntament.
c) Quan l’empresa adjudicatària no presti el servei per si mateix (a excepció de
la subcontractació).
d) Incompliment molt greu de les obligacions essencials referides a la prestació
del servei que afectin a la continuïtat i regularitat de la prestació del servei.
e) L’incompliment per part de l’empresa adjudicatària de les seves obligacions
derivades de la normativa aplicable en matèria laboral, de seguretat social i de
prevenció de riscos laborals.
f) El fet que l'empresa adjudicatària o qualsevol dels treballadors percebi
alguna remuneració, cànon, gràcia o ingrés atípic per part de les persones
usuàries dels serveis que no estiguin autoritzats.
g) Incompliment total i absolut de les condicions imposades a l’empresa
adjudicatària.

04/04/2022
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2.-Falta greu:
a) La reiteració en dues o més faltes lleus.
b) L’incompliment de les obligacions que li són pròpies i no solucionar-les en el
termini assenyalat per l’Ajuntament.
c) La reiteració en els retards en la prestació del servei, que hagin donat lloc a
dos advertiments i que afectin a la regularitat i continuïtat de la prestació.
d) La paralització puntual del servei sense causa justificada.
e) Desconsideració a les persones usuàries del servei, membres de les Juntes
de Govern dels Casals Municipals o amb els professionals de l’Ajuntament.
f) L'incompliment dels acords i resolucions de l’Ajuntament sobre variacions en
la prestació del servei, que no impliquin despeses per a l'empresa adjudicatària.
g) Dedicar les instal·lacions a altres afers o activitats diferents de les
autoritzades per l’Administració.

Les sancions i/o penalitats per qualsevol tipus d’infraccions s’imposaran de
conformitat amb l’establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Tècnica de gent gran de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Sandra Bou Andres
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ANNEX I. INVENTARI DEL CASAL DE LA GENT GRAN LES MAGNÒLIES.
Descripció de l’Inventari del material, maquinària i mobiliari propietat de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat del Casal Municipal de la Gent Gran Les Magnòlies.

INVENTARI CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN LES
MAGNÒLIES

PLANTA BAIXA

4
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1
1
1
1
1
2
1
8
2
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PATI
Cadires metàl·liques
Taules metàl·liques
Mànega per regar el jardí
Bancs de fusta
Contenidors reciclatge
BAR
Taules de fusta de forma rodona
Cadires de plàstic de color blau
Cafetera Futurmat Rimini
Molinet Rimini
Paraigüer
Catifa de coco
Billar i diversos pals de billar per jugar-hi
Plantes naturals
Nevera de barra
Butaques de roba color salmó
Pissarres
SALA D’ACTIVITATS POLIVALENT
Armari de color blanc
Nintendo Wii Sports
Karaoke
Penjador de rodes
Pissarra
SALA MANUALITATS
Armaris de color blanc
Pissarra
Penjador
Taula de planxar
Cadires de plàstic de color blau
BIBLIOTECA
Taula de fusta ovalada per fer reunions
Cadires de plàstic de color blau
Taula despatx de fusta de color blanc
Llibreria de fusta de color blanc
Telèfon
Quadres
Cadira de despatx de rodes de color gris
Armaris de fusta de color blanc
Planta natural
Calaixera de rodes de color blanc
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ENTRADA/VESTÍBUL CASAL
Filera de 4 cadires (color blanc)
Pilons per separar fileres de gent
Estructura metàl·lica pel gel hidroalcohòlic
Catifa de coco
Paraigüer
Planta natural
RECEPCIÓ
Ordinador Samsung Syric Master 70,1N
Impressora HP CMC1L9M04W
Taula de despatx de fusta de color blanc
Armari
Plantes naturals
Paperera
Cadira de rodes de despatx de color gris
Quadre
Font d’aigua
Estufa
Penjador de paret
Pissarra
Reposapeus
DESPATX TREBALL SOCIAL
Taula de fusta de color blanc
Cadires de plàstic de color blau
Cadira de despatx amb rodes de color gris
Paperera
Estufa
Planta natural
Armari
Calaixera de rodes de color blanc
Penjador de paret
Pissarra
Reposapeus
SALA D’ACTIVITATS POLIVALENT
Televisió Samsung de 65 polzades
Altaveu inalàmbric
Cadires de plàstic de color blau
Plantes naturals
Moble de fusta
Penjador de paret
Penjador de rodes
PODOLOGIA
Armari
Làmpara de podologia
Moble
Esterilitzador d’eines de podologia
Seient podologia
Cadira de despatx de rodes de color negre
Cadira de color blau
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MAGATZEM
Màrfegues
Pilotes petites
Pilotes grans
Cordes de 20 metres
Pals
Cadires de roba
Cadires de plàstic de color blau
Ventilador de peu Apelson
Gots (per la font d’aigua)
SALA INFORMÀTICA
Taula de fusta feta a mida pels ordinadors
Cadires de despatx de rodes de color gris
Ordinadors cedits per la Diputació de BCN
Pissarra
Armari de fusta de color blanc
Pissarres de suro de paret
Paperera
Penjador de peu
Penjador de paret
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ANNEX II. INVENTARI DE L’ASSOCIACIÓ DEL CASAL DE LA GENT GRAN LES
MAGNÒLIES.
Descripció de l’Inventari del material, maquinària i mobiliari propietat de l’Associació Casal
Les Magnòlies de Corbera de Llobregat situat a dins del Casal Municipal de la Gent Gran.

INVENTARI DE L’ASSOCIACIÓ CASAL LES MAGNÒLIES

1
1
04/04/2022

1
1
1
11

Arturo Martínez Laporta

2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
6
5
1
2
3
1
1
1

04/04/2022

Signatura 2 de 2

28

Sandra Bou Andres

Signatura 1 de 2

1
1

BAR
Futbolí (cedit per un soci)
Moble petanca amb 20 jocs de boles i
marcadors
Televisió LG de 96x56 ctms.
Caixa d’eines
Mirall emmarcat amb rajoleta trencadís
Quadros de diferents mides ( 2 d’ells grans:
St. Ponç i l’Himne del Jubilat)
Ampolles de vi (frigorífic)
SALA D’ACTIVITATS POLIVALENT
Regletes (per endollar)
Suports sobretaula per micròfons
Micròfon( LINE 6) XD-V35
Equip de música
Vídeo Pionner
Amplificador (4 canals)
Reproductor DVD BOMAN DV118
Cables llargs per a portar corrent
Televisió Sharp 135x80 ctms.
Trencadís (manualitat) incorporat a la paret.
SALA MANUALITATS
Caixa amb retalls de tela per costura
Maniquí
Mantells per jugar a cartes
Cavallet de pintura
Taules plegables (180x75ctm)
Quadres
Lampareta
Coixins (per fer puntes de coixí)
Rummikub
Domino
Parxís
Escacs
Divers material de labors i material per a
exposicions
BIBLIOTECA
Caixa forta
Quadre (propietat sòcia Sra. Maria Ollé)
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Fitxer metàl·lic de sobretaula
Ordinador HP amb pantalla i teclat
Guillotina per paper
Porta celo
Impressora DCP BROTHER
Cendres de vidre (decorats de manualitats)
Llibres
MAGATZEM
6
Taules plegables (180x75 cm)
9
Quadres diversos + 5 de manualitats
1
Pessebre
1
Televisió LG26LS3500
4
Caixes de tovallons de paper
24 Ampolles de cava
12 Ampolles de vi
4
Altaveus + suports altaveus
1
Escala de dos esglaons
1
Arcon (frigorífic)
1
Microones GRUNKEL
1
Cistella vímet
1
Tamboret petit
2
Rotllos de paper de regal
MAGATZEM EXTERIOR (SITUAT AL PATI)
1
Estanteria metàl·lica
1
Barbacoa
1
Paella per coure castanyes
2
Fogons pels “cremats”
2
Cassoles pels “cremats”
86 Forquilles
50 Culleres
146 Ganivets
6
Safates per servir
Gots, tasses, cullerots, tovallons, etc.
1
Arbre de nadal desmuntable
SALA INFORMÀTICA
10 PC HP Prodesk 600 G1
10 Pantalles
1
Impressora
10 Teclats
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