Exp. CO2021052GG
Servei de tallers de gent gran

REUNITS:
D’una part el senyor ALEJANDRO MEDRANO SOLER, Tinent d’Alcalde i president de
l’Àrea de Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Sant Joan Despí (Barcelona), facultat a
l'efecte per Resolució d’Alcaldia núm. 2662 de data 11 d’octubre de 2021.
D’altre part, el senyor JORDI JORBA LÓPEZ DE ECHAZARRETA, amb NIF núm.
43437959K, actuant en nom i representació de la societat mercantil ESPORT 3
SERVEIS ALTERNATIUS, SL, amb NIF B62068713, segons s’acredita mitjançant
Escriptura subscrita davant el Notari de l’Il·lustre Col.legi de Catalunya María José
Beviá Gomis, en data 24.01.2017, número de protocol 102, i domicili al carrer
CONSTITUCIÓ, 2, 3r. 3a. de SANT JUST DESVERN, que en el mateix acte
manifesta que l'esmentat poder no li ha estat revocat ni limitat en cap forma, subsistint
plenament en el dia d'avui.

Les dues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, mitjançant les
representacions que ostenten, per a formalitzar el present contracte.

ANTECEDENTS
Mitjançant Resolució de l’Alcaldia 2519 de data 22/09/2021 es va aprovar l'expedient de
contractació i l'obertura del procediment d'adjudicació dels Servei de tallers de gent gran,
mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària.
La Mesa de Contractació, en sessió celebrada el dia 26/10/2021, va elevar a l'òrgan de
contractació la proposta de classificació, per ordre decreixent segons la puntuació total
obtinguda, de les proposicions admeses i no declarades desproporcionades o
anormals.
En data 5/11/2021 la societat mercantil ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS, SL, amb
NIF B62068713, classificada en primer lloc, va acreditar davant l'òrgan de contractació
el compliment de les obligacions previstes en l'apartat 2 de l'article 150 de la Llei
9/2017, 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
La formalització d’aquest contracte i la seva adjudicació van ser aprovats mitjançant
Resolució de l’Alcaldia 3015 de 10/11/2021, constant a l'expedient el corresponent
certificat.
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Aquest contracte té naturalesa administrativa, tipificat com a contracte administratiu de
serveis, d’acord amb el que disposa l'article 17 de la Llei 9/2017, 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
En virtut d'aquests antecedents, ambdues parts formalitzen aquest contracte amb
subjecció a les següents

CLÀUSULES

Primer
OBJECTE
La societat mercantil ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS, SL, amb NIF B62068713,
es compromet a la prestació del Servei de tallers de gent gran, de conformitat amb el
que estipulen el Plec de Condicions Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives
Particular, així com el contingut íntegre de la proposició econòmica i tècnica oferta,
fent constar que tots aquests documents tenen caràcter contractual.
Segona
DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte es fixa en un curs escolar, de novembre de 2021 a juny de
2022.
Aquest contracte no admet pròrroga.
Tercera
PREU DEL CONTRACTE
La despesa màxima que es pacta per a l'execució d'aquest contracte és de 60.988,37
€, l’IVA no inclòs, i un import en concepte de quota d’IVA aplicat al 21% de 6.098,84 €,
que dona un preu total de 67.087,21 €, l’IVA inclòs, d’acord amb els preus unitaris
detallats a la oferta econòmica presentada.

Quarta
RÈGIM DE PAGAMENT
El pagament s'efectuarà en els termes previstos a la clàusula 35 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
Cinquena
REVISIÓ DE PREUS
En aquest contracte no procedeix la revisió de preus.
Sisena
GARANTIA DEFINITIVA
Per respondre del compliment d’aquest contracte, la societat mercantil ESPORT 3
SERVEIS ALTERNATIUS, SL, ha dipositat en la Tresoreria de l'Ajuntament de Sant
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Joan Despí una garantia per import de 3.049,42 euros mitjançant carta de pagament
núm. 2021.3.0002114.000, de data 05/11/2021.
Setena
ANNEXOS
Tenen caràcter contractual i s’annexen al present contracte els següents documents:
-

Plec de Prescripcions Tècniques
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Oferta del contractista

Vuitena
REGLAMENTACIÓ
El contractista se sotmet, en tot allò que no estigui establert al Plec de Clàusules
Administratives Particulars i al Plec de Condicions Tècniques, al que disposa la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
Les dues parts es sotmeten, per a la dilucidació de quantes qüestions poguessin derivarse'n, a la Jurisdicció contenciosa administrativa. Subsidiàriament al que disposa el Codi
Civil.
I perquè quedi constància i en prova de conformitat, signen aquest contracte en la data
de la signatura.
PER L’ADMINISTRACIÓ

L’ADJUDICATARI
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
REGULADORES DE LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL SERVEI DE
TALLERS DEL DEPARTAMENT DE GENT GRAN, curs
2021-2022

Expedient CO2021052GG
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1.- OBJECTE
L’objecte d’aquest contracte consisteix en la prestació del servei de tallers de formació i lleure
de la regidoria de Gent Gran pel període d’octubre de 2021 a juny de 2022 adreçat al col·lectiu
de Gent Gran, el seu desenvolupament, l’avaluació i la coordinació amb la regidoria
responsable.
La prestació dels tallers adreçats al col·lectiu de gent gran correspon a la voluntat de
l’Ajuntament de contribuir a l’envelliment actiu i al manteniment de l’autonomia personal
d’aquest col·lectiu.

2. OBJECTIUS
El servei de tallers i espais de dinamització té per objectius generals:








Impulsar la creació d’espais de trobada.
Potenciar la participació de la gent gran en activitats lúdico-formatives.
Afavorir i potenciar les relacions socials i la creació de xarxes personals.
Millorar l’autoestima d’aquests col·lectius específics.
Afavorir l’envelliment actiu d’aquest sector de la població.
Lluitar contra l’aïllament social
Promoure intercanvis entre aquests col·lectius dels diferents barris, diferents edats i
cultures.

La finalitat és oferir uns tallers on puguin realitzar aquelles activitats lúdico-culturals en
companyia d’altres persones d’edats semblants, on trobin un lloc on compartir coneixements,
experiències, afavorint la integració social, la lluita contra l’aïllament i un envelliment actiu i
saludable.
El servei de tallers i espais de dinamització ha d’assolir els següents objectius específics:
a) Programar, executar i avaluar els tallers establerts segons el calendari que establirà
l’Ajuntament i en funció dels espais i horaris disponibles.
b) Dinamitzar els tallers per tal que aquests col·lectius ho percebin com espais d’oci i de
relació i que a la vegada tinguin un caràcter formatiu.
c) Fomentar la participació de l’alumnat en la mostra anual de tallers que es farà en finalitzar
la programació del curs.
d) Facilitar la difusió i fomentar la participació d’aquest col·lectiu en aquelles activitats
organitzades per l’Ajuntament i el Dep. de Gent Gran que van més enllà de les
emmarcades dins la programació tallerística lúdico-formativa.

3.- CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
L’Ajuntament de Sant Joan Despí a través del seu departament de Gent Gran promou diferents
espais de dinamització i desenvolupa diverses activitats lúdico-formatives adreçades a aquest
col·lectiu específic.
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El servei es desenvoluparà oferint un conjunt de tallers adreçats a gent gran amb una
programació estable d’ activitats adients per a la tercera edat, que es comunicaran a l’empresa
adjudicatària del contracte des del departament de Gent Gran.

3.1. Espais, recursos tècnics i mitjans materials per al desenvolpuament dels tallers
Els tallers es desenvoluparan en espais municipals i serà el Departament de Gent Gran l’
encarregat de reservar-los. Concretament, es preveuen els espais següents: sala de ball del
Foment Cultural i artístic, sala Camèlies del centre Mercè Rodoreda, sala informàtica de la
biblioteca Mercè Rodoreda, dues sales del centre cívic Torreblanca i diferents sales del centre
de Gent Gran CIRERERS i de la Torre de la Creu.
L’Ajuntament posarà a disposició de l’empresa adjudicatària, a on s’hauran de prestar els
diferents tallers objecte d’aquest contracte els espais adients dotats amb mobiliari necessari per
al seu desenvolupament, un material bàsic de funcionament ordinari (pissarres, rotuladors,
fulls, equip de música, elements de gimnàstica com ara peses, matalassos, pilotes, cordes i
ars) i, equips informàtics i connexió a Internet per al desenvolupaments dels tallers
d’informàtica i xarxes previstos; El llistat d’espais, mobiliari i material s’especifica a l’annex 2
d’aquest Plec.
L’Ajuntament es farà càrrec del manteniment de les instal·lacions així com de tot el contingut
inventariat assignat a la prestació del Servei, sempre i quan el seu deteriorament o trencaments
sigui conseqüència del transcurs del temps o d’una avaria, però que en cap cas sigui produïda
per un ús incorrecte ús per part de l’empresa adjudicatària. En aquest sentit, l’empresa
adjudicatària haurà de deixar les instal·lacions en el mateix estat en el que les ha rebut i,
s’haurà de comprometre a fer un bon ús de l’equipament.
L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses de neteja general dels espais i els
subministraments elèctrics, telefònics i d’aigua.
L’adjudicatari es farà càrrec de la ventilació, neteja i higienització tant dels espais com dels
materials que es facin servir en cada un dels taller realitzat i serà realitzada pel monitor/a
responsable de cada activitat. El material i productes de neteja el facilitarà el centre a on es
porti a terme cada taller.
L’adjudicatari es farà càrrec del material pedagògic i didàctic necessari per al desenvolupament
de cada taller. Aquest material consistirà en: dossiers, fitxes, vídeos, jocs didàctics i material
fungible diversos (tisores, colors, cartolines...). L’Ajuntament podrà facilitar, de forma puntual
fotocòpies d’alguns materials aportats pels monitors).
La difusió del servei serà a càrrec de l’Ajuntament. L’empresa adjudicatària col·laborarà en
l’elaboració dels materials de difusió i informació del Servei en coordinació amb el tècnic
responsable del Departament de Gent Gran.

3.2. Inscripcions
El departament de Gent Gran serà l’ encarregat de realitzar les inscripcions i les tramitacions
que aquestes generin.
3.3. Descripció dels serveis operatius a realitzar per l’empresa adjudicatària
Els serveis operatius consistiran en el conjunt d’accions i operacions per a què el funcionament
dels tallers siguin correctes i que, entre d’altres, consisteixen en els següents:
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- L’activitat central serà la impartició dels tallers. S’haurà de presentar una proposta de
programació d’activitats i continguts a desenvolupar a cada taller i la seva metodologia, en
funció de cada taller i de cada nivell de dificultat.
- L’empresa adjudicatària nomenarà un coordinador que serà d’interlocutor vàlid entre
l’empresa i el/la responsable designat per la regidoria de Gent Gran. Aquest interlocutor
canalitzarà les incidències que es produeixin en el desenvolupament del servei i realitzarà les
reunions de coordinació i valoració.
- Atendre els aclariments i consultes que facin els responsables municipals, promoure reunions
de seguiment, corregir incidències i efectuar les mesures de control necessàries per garantir la
qualitat en la prestació del servei.
- L’empresa adjudicatària portarà el control d’assistència mensual dels usuaris i informarà
mensualment al Departament de Gent Gran de les absències per tal que el propi Departament
pugui continuar adjudicant places en funció de la llista d’espera que es pugui generar en cada
un dels tallers programats.
- L’empresa adjudicatària presentarà un informe trimestral sobre cada taller i un al finalitzar el
curs lectiu.
-Davant d’una situació sanitària especial que impossibiliti la prestació del servei de forma
presencial, ja sigui de forma parcial i/o total, l’empresa contractista haurà de disposar de les
eines necessàries per prestar-lo de forma telemàtica, si l’Ajuntament de Sant Joan Despí així
ho determina, amb les prestacions que es detallen en aquest Plec i en la restant documentació
contractual.

3.4. Tipologia de tallers
La gestió del servei inclou els ensenyaments dels tallers que es desglossen en l’annex 1 per al
curs 2021-2022.
L’empresa adjudicatària haurà de determinar el personal específic que vincularà a l’execució
del servei. El servei implica la dedicació professional de 1.495,75 hores per curs/lectiu.
Cada taller estarà adreçat a un grup concret, el nombre d’inscrits dependrà del tipus de taller.
Cada taller es desenvoluparà un o dos cops a la setmana en sessions d’una hora, hora i mitja o
dues en funció de les necessitats de cada taller.
El nombre màxim d’alumnes per taller es determinarà per la responsable municipal de Gent
Gran en funció de les necessitats del servei i l’interès públic.
Les sessions descrites a l’Annex 1 del curs 2021-2022 estan calculades en funció del calendari
de festius de Sant Joan Despí i poden patir alguna variació segons necessitats de l’espai o
qualsevol altres circumstàncies alienes al Departament de Gent Gran. S’intentarà, sempre que
sigui possible, recuperar la sessió.
La regidoria de Gent Gran es reserva la facultat de modificar i/o anul·lar algun dels tallers i
programar-ne d’altres, en funció de la demanda.
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4.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
L’empresa adjudicatària haurà de realitzar una sèrie de funcions per complir els objectius que
s’han relacionat a la clàusula 2, les quals consistiran, com a mínim, en les següents:


L’empresa adjudicatària està obligada a prestar el servei amb continuïtat.



Dotar dels recursos humans necessaris per a la correcta coordinació, programació,
execució i avaluació dels tallers.



L’empresa adjudicatària haurà de proporcionar el nom i contacte de les persones que
desenvoluparan els tallers amb un mínim de 7 dies abans de l’inici dels tallers. El
departament municipal no intervindrà en la selecció del personal que l’empresa
contractista assigni per a la correcta execució del servei. L’empresa adjudicatària
assignarà talleristes que han de complir els requisits necessaris per al correcte
compliment de les activitats. En cas d’incidències o inadaptació al lloc de treball, es
posarà en coneixement de la coordinadora de l’empresa adjudicatària perquè resolgui
la incidència o valori el canvi de personal.



Gestionar el programa de tallers i l’estructura de treball de l’equip de talleristes durant
el curs lectiu, donant-los el suport tècnic i humà al personal que contracti.



Sotmetre’s a les instruccions que, respecte el servei, dicti l’Ajuntament de Sant Joan
Despí.



Assegurar l’obertura i tancament dels espais on es realitzaran els tallers, així com el
control del mateix i del material que s’utilitzi per a la seva realització.



Coordinar-se amb l’equip tècnic assignat pel Departament de Gent Gran pel seguiment
del desenvolupament dels tallers.



Vetllar pel compliment de la normativa de funcionament intern dels espais públics i
treballar sota les directrius generals marcades per l’Ajuntament de Sant Joan Despí.



Facilitar a les responsables del departament de Gent Gran tota la informació i
documentació que sol·liciti en relació al funcionament del servei.



Tractar amb correcció i respecte els usuaris i el personal dels equipaments municipals.

5.- CONDICIONS ESPECÍFIQUES DEL PERSONAL


Determinar una persona responsable de la coordinació amb l’Ajuntament, que no tindrà
cap tipus de relació contractual amb l’Ajuntament, amb una dedicació mínima de cinc
hores mensuals, que farà el seguiment continuat del desenvolupament del contracte i
una reunió trimestral de seguiment amb els responsables municipals.



L’empresa adjudicatària aportarà les persones talleristes expertes en la matèria a
impartir a cada taller.



Les persones que impartiran el taller han de tenir els coneixements teòrics i/o pràctics
necessaris en la matèria. L’empresa adjudicatària s’encarregarà de la formació del
personal adscrit al servei.



El personal dependrà exclusivament de l’adjudicatari i no tindrà lligam administratiu
laboral o de cap altre classe amb l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
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L’empresa adjudicatària cobrirà immediatament les baixes o vacants del seu personal,
per absència, malaltia o altres contingències. En cada cas l’adjudicatari ho comunicarà
a les persones responsables municipals verbalment en el termini de 24 hores, i per
escrit en el de 3 dies. Les substitucions es faran amb personal amb la mateixa titulació i
característiques, per tal que el servei no es vegi interromput ni perjudicat.



La selecció del personal serà a càrrec de l’adjudicatari que haurà de garantir la qualitat
i continuïtat del servei. La selecció de personal complirà amb el principi de no
discriminació per raó de gènere.



L’empresa i la tècnica del departament realitzaran reunions trimestrals de coordinació
per tal de facilitar la logística de funcionament dels tallers.



La responsable del departament municipal implicada farà arribar les indicacions
necessàries a la persona coordinadora de l’empresa adjudicatària per al
desenvolupament correcte dels tallers i dinamitzar la participació en els actes
organitzats.



En els tallers que siguin necessaris, les persones degudament autoritzades recolliran,
del lloc on se l’indiqui, les claus dels espais municipals on es desenvolupin els tallers
per a fer-se càrrec de l’obertura i correcte tancament dels equipaments, incloent els
serveis de llum, alarma, audiovisuals i calefacció o aire condicionat. Una vegada
finalitzat el taller retornarà les claus al lloc on s’han recollit.



Qualsevol anomalia dels serveis haurà de notificar-se segons el procediment que
s’acordi amb el personal tècnic de l’equipament.



En cas de pèrdua o extraviament de claus es notificarà de manera immediata a la
Policia Local.

6.- TASQUES DEL PERSONAL

Persona responsable de la coordinació, seguiment i avaluació dels tallers:
La persona responsable-coordinador/a haurà de dirigir l’equip de talleristes, vetllar, avaluar i
controlar la correcta realització dels tallers, coordinar l’equip de talleristes i comprovar el
correcte desenvolupament dels tallers, i coordinar-se amb els professionals i serveis municipals
responsables.

Talleristes:
Descripció: Personal especialista en la matèria del taller a nivell teòric i/o pràctic necessaris
pel correcte desenvolupament del taller. Personal amb bona capacitat comunicadora,
empàtica i dinamitzadora de grups.
Funcions:
 Tenir cura i control dels espais municipals on es realitzen els tallers
 Realitzar la neteja i ventilació tant de l’espai com dels materials que es facin servir en
cada taller
 Garantir el bon ús de les instal·lacions i dels materials que s’utilitzen
 Tasques actives de dinamització
 Registre d’assistència i control de baixes
 Realització del taller
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Preparar i dinamitzar una actuació de final de curs mitjançant una mostra dels treballs
realitzats al llarg de l’any
Recollir les demandes de l’alumnat i fer-les arribar a la persona coordinadora i aquesta
al departament municipal

7.- SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL SERVEI
L’empresa adjudicatària haurà de complir les obligacions de coordinació i informació sobre
l’execució del servei, atendre totes les reunions i altres sistemes de seguiment que proposi
l’Ajuntament i subministrar la informació sobre els resultats del desenvolupament del servei.
Concretament, haurà de:
a) Lliurar un raport sintètic de la quantitat de tallers i activitats realitzats i el nombre d’assistents
b) Presentar un informe d’activitat trimestral on hi constin els tallers i activitats realitzats,
nombre de participants, nombre de reunions de coordinació realitzades, millores que es vagin
introduint en l’execució del servei, propostes de millora metodològica i de disseny dels tallers i
activitats, incidències, etc.
c) Coordinar-se amb les persones responsables del contracte amb l’objectiu de comunicar i
resoldre les incidències, revisar el funcionament ordinari, incorporar millores, presentació de la
programació i dels informes d’activitat.
e) Assegurar la qualitat tècnica de la prestació del servei mitjançant l’adequada supervisió i
control de la gestió.
f)

Presentar la liquidació dels tallers i accions realitzades durant el curs i la liquidació i
tancament de comptes total de l’any, descomptant els honoraris dels tallers o de les hores
de tallers que no s’hagin portat a terme i /o les accions programades que no s’hagin
realitzat, tant per manca d’inscripcions, com per la impossibilitat de poder realitzar-les
d’altra forma que garanteixi l’aprofitament, per part de l’alumnat, del curs.

Ana Moreno Esteban
Tècnica de Gent Gran

Sant Joan Despí, a la data de la signatura electrònica

ANA MARIA
MORENO
ESTEBAN - DNI
46675942H
(TCAT)

Firmado digitalmente
por ANA MARIA
MORENO ESTEBAN DNI 46675942H (TCAT)
Fecha: 2021.09.09
13:52:33 +02'00'
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ANNEX 1. Tallers previstos per al curs 2021-2022:

TALLERS COGNITIUS
/TECNOLÒGICS I CULTURALS

DIES

HORES

LLOCS DE
REALITZACIÓ

CODI: 1
T. MEMÒRIA (nivell 1)

dimarts i dijous

16.10 a 17.10 h

C. Cirerers

CODI: 2
T. MEMÒRIA (nivell 1)

dilluns i dimecres

16.10 a 17.10 h

Mercè Rodoreda

dimarts i dijous

16 a 17 h

C.C. Torreblanca

dimarts i dijous

17.15 a 18.15h

C. Cirerers

dilluns i dimecres

17.15 a 18.15h

Mercè Rodoreda

dimarts i dijous

18.20 a 19.20h

C. Cirerers

dilluns

16 a 17.30 h

C. Cirerers

divendres

16 a 17.30 h

C. Cirerers

CODI: 11
T. ANGLÈS (nivell inicial)

divendres

10 a 11.00 h

C. Mercè Rodoreda

CODI: 12
T. ANGLÈS (nivell mitjà)

divendres

11.05 a 12.05 h

C. Mercè Rodoreda

divendres

12.10 a 13.10h

C. Mercè Rodoreda

CODI: 3
T. MEMÒRIA (nivell 1)
CODI: 4
T. MEMÒRIA (nivell 2)
CODI: 5
T. MEMÒRIA (nivell 2)
CODI: 6
T.MEMÒRIA (nivell 3)
CODI: 7
T. RIURE
CODI: 8
T. CREIXEMENT
PERSONAL/AUTOESTIMA/
AUTOCONEIXEMENT

CODI: 13
T. ANGLÈS (nivell alt)
Codi: 14
INFORMÀTICA 1 (bàsic)
Codi: 15
INFORMÀTICA 2 (mitjà)
TÀBLETS
MÒBILS
XARXES

dimarts

de 10 a 11

C. Mercè Rodoreda

dimarts

11.15 a 12.15

C. Mercè Rodoreda

dilluns
dilluns
dilluns

16.30 a 17.30
17.40 a 18.40
18.45 a 19.45

C.Cireres/Mercè
Rodoreda

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55
08970 Sant Joan Despí

TALLERS D'ACTIVITAT FÍSICA

DIES

HORES

LLOCS DE
REALITZACIÓ

Codi: 16
GIM. MANTENIMENT (nivell baix)

dilluns i dimecres

11.25 a 12.25 h

C. Cirerers

dimarts i dijous

11.25 a 12.25 h

C. Cirerers

dilluns i dimecres

10.20 a 11.20 h

C. Cirerers

dimarts i dijous

10.20 a 11.20 h

C. Cirerers

dilluns i dimecres

9.15 a 10.15 h

C. Cirerers

dimarts i dijous

9.15 a 10.15 h

C. Cirerers

dilluns i dimecres

11.00 a 12.00 h

C.C.Torreblanca

dilluns i dimecres

12.05 a 13.05 h

C.C.Torreblanca

divendres

11.00 a 12.00 h

parc del Mil·lenari

divendres

9.30 a 10.30 h

parc Fontsanta

divendres

09,30 a 11,00 h

C. Cirerers

divendres

11.15 a 12.45 h

C. Cirerers

dimarts

17.00 a 18.00 h

Foment

dimarts

18.00 a 19.00 h

Foment

dimarts

19.00 a 20.00 h

Foment

dijous

17.00 A 18.30 h

C. Cirerers

dilluns

17.00 a 18.00 h

C. Cirerers

dilluns

18.15 a 19.15 h

C. Cirerers

Codi: 17
GIM. MANTENIMENT (Nivell baix)
Codi: 18
GIM. MANTENIMENT(nivell mitjà)
Codi: 19
GIM. MANTENIMENT (nivell mitjà)
Codi: 20
GIM. MANTENIMENT (nivell alt)
Codi: 21
GIM. MANTENIMENT (nivell alt)
Codi: 22
GIM. TERAPÈUTICA
Codi: 23
GIM. TERAPÈUTICA
Codi: 24
TAI-TXI
Codi: 25
TAI-TXI
Codi: 26
IOGA (grup A)
Codi: 27
IOGA (GRUP B)
Codi: 28
COREOGRAFIES (GRUP A)
Codi: 28
COREOGRAFIES (GRUP B)
Codi: 30
COREOGRAFIES (GRUP C)
Codi: 31
T. EXPRESSIÓ CORPORAL/DANSA
Codi: 32
"ZUMBA GOLD"
Codi: 33
"ZUMBA GOLD"
COORDINACIÓ

45 HORES ANUAL

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55
08970 Sant Joan Despí

ANNEX 2. MOBILIARI I MATERIAL PER AL DESENVOLPAMENT DELS TALLERS, curs
2021-2022
ESPAI

SALA

MOBILIARI

MATERIAL

C. CIRERERS

gimnàs

Barra de paret

25 matalassos
25 peses
25 cordes
25 ars
Fil musical
Equip de música
5 pilotes
2 pilotes medicinals

Miralls de paret
10 cadires

Sala
informàtica
(planta 1)

4 taules
8 cadires

6 tabletes
1 pissarra

Sala polivalent 1
(primera
planta
esquerra )

6 taules
12 cadires

1 pissarra
1 aigüera

Sala polivalent 2
(primera planta dreta)

2 taules grans
12 cadires

1 pissarra
1 aigüera

FOMENT

Sala de ball de 120

120 cadires

1 equip de música

BIBLIOTECA
MERCÈ RODOREDA

Sala
d’informàtica
(1er pis)

Taules
10 cadires
1 pissarra

14 equips informàtics
portàtils
amb
connexió a Internet.

CENTRE
MERCÈ
RODOREDA

Sala Camelies

3 taules de 2m x
0.80m

Pissarra

15 cadires

TORRE
CREU

DE

LA

Sala gran (primer pis)

6 taules
20 cadires

TENNIS DESPÍ

pistes de pàdel

3 pistes

C.C.
TORREBLANCA

Sala d’actes

25 cadires

Sala polivalent

Taules
15 cadires

Canó de projecció i
pantalla

Pantalla
Projector
1 pissarra

Pissarra

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55
08970 Sant Joan Despí
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1.1) Deﬁnició del projecte
global de funcionament

1.1.1) Marc teòric

Context territorial:

Anàlisi del
territori i de la
població de Sant
Joan Despí
Aquest anàlisi s’ha
realitzat a partir amb
dades actualitzades de
l’Idescat (2020).

Anàlisi demogràfic:

Sant Joan Despí és un municipi de la comarca del Baix
Llobregat que forma part de l'àrea metropolitana de
Barcelona. Està situat al pla del Llobregat, a l'esquerra
de la part baixa del riu. El municipi confronta amb els
de Sant Just Desvern al nord i amb Esplugues de
Llobregat a l'est. Al sud-est el barri de les Planes forma
un continu urbà amb Cornellà de Llobregat. Al sud-oest
limita amb Sant Boi de Llobregat, a l'oest amb Sant
Coloma de Cervelló pel curs de riu i al nord-oest amb
Sant Feliu de Llobregat.

La piràmide de població de Sant Joan Despí mostra una
tendència d’envelliment elevada on el percentatge de
població de persones gran és del 17,61%. El volum més
gran de +65 es troba entre 70 i 74 anys i cal destacar
que l’Índex d’envelliment és del 101,84.

4

5
1

6

2
3

Parc del

1 Mil·lenari
Centre Cívic

Centre Cívic

4 Torreblanca
Parc de

2 Mercè

5 Fontsanta

3 Foment

6 Gran Cireres

Rodoreda

Centre de Gent

El mapa mostra la distribució de persones grans a les
diverses zones del Municipi. Els tallers es duran a terme
dins d’aquest nuclis de població.
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L’Ajuntament de Sant Joan Despí compta amb un Pla
d’actuació municipal per abordar aquelles actuacions que
incideixen de manera directa en la reducció de les
desigualtats i el benestar i qualitat de vida de la
ciutadania.
Un dels objectius estratègics del Pla és potenciar
l’envelliment actiu i la lluita contra l’aïllament de les
persones grans, vetllant per la qualitat i millora dels
serveis i accions del Departament de Gent Gran,
afavorint experiències intergeneracionals i elaborant un
nou pla local de persones grans.

3

1.1) Deﬁnició del projecte
global de funcionament

1.1.2) Context actual

Situació actual

Funcionament del servei

La última licitació, pel curs 2020 - 20201, estava programada per
començar a l’octubre de 2020, però degut a la situació actual
provocada per la pandèmia del Covid, els tallers no es van poder
començar fins al Juny de 2021.
Van haver modificacions en els tallers previstos per tal d’adaptar-se a
la nova situació i poder fer-les en un entorn més segur, a l’aire lliure,
amb l’objectiu de reduir el risc de contagis.

En un inici, el col·lectiu al que van dirigit els tallers, va presentar
dificultats a l’hora de participar en els tallers per via telemàtica. Això va
portar a l’anul·lació dels tallers fins al mes de juny, mes en el que es van
poder modificar a l’aire lliure. Si això tornés a pasar en un futur, E3 es
buscaran solucions per evitar que la bretxa digital pugui ser un factor
d’exclusió.

A l’hora de reprendre les activitats al mes de Juny, es va optar per
introduir la figura del controlador d’accessos a cada activitat per tal
de portar un control de l’aforament i garantir que totes les mesures
de seguretat es duen a terme rigorosament.
A continuació, s’exposen els canvis que s’han donat en relació als
tallers durant el transcurs del curs 2020 - 2021 des de l’inici del
servei fins al 30 de Setembre:

Previsió tallers curs
2020 - 2021
● Coreografies
● Anglès inicial, intermig i
avançat
● Memoria inicial
● Memoria avançat
● Gimnàstica terapèutica
● Manualitats
● Gimnàstica integral
● Sevillanes
● Informàtica

Tallers adaptats a l’aire
lliure per la situació
Covid-19 (Juny
-Setembre)
● Cardio sense impacte
● GYM
● Glutis, abdominals i
cames
● Memòria
● Tonificació
● Pilates
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Hi ha hagut una molt bona participació en tots els tallers del programa
d’estiu (80 participants en total). Tot i la reducció de tallers per la
situació del covid, la resposta ha estat molt positiva i les persones
usuàries estan encantades amb els professionals i han creat vincles amb
ells, això ens fa esperar que el nombre de persones interessades en
inscriure’s pel següent curs serà elevat.
Els perfils de les persones participants son molt variants i podem trobar
diferents nivells de vulnerabilitat i dependència dins els col·lectiu de les
persones grans. Per aquest motiu és essencial poder adaptar la
metodologia de cada sessió i els continguts d’aquesta a cadascun
dels perfils.
Els objectius específics de cada un del tallers i les seves activitats
corresponents, son adaptats per part del professional al grup que hi
participa per tal que el nivell sigui correcte per a tots els participants.
El punt fort i el que aporta el valor al servei des del punt de vista d’E3,
son les relacions entre participants i talleristes, crear un vincle i
afecte que vagi més enllà de les activitats. També es busca fomentar
els grups relacionals i promoure la cohesió de grup.
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1.1) Deﬁnició del projecte
global de funcionament

1.1.3) Objectius generals, especíﬁcs i de
gestió

Objectius generals
Respecte als objectius en quant a envelliment actiu d’E3, no difereixen gaire dels del PAM 2020 - 2023, sobretot tenint en compte que s’inspiren en
l’horitzó definit al SJD2025 i que incorporen l’Agenda 2030 (salut i benestar, igualtat de gènere i reducció de desigualtats) i el Pla Reiniciem Sant
Joan Despí (Mesures per a la recuperació social ajudant a persones que es troben en situació de vulnerabilitat).
La finalitat que es persegueix amb aquest programa és oferir un espai on les persones usuàries es sentin còmodes i es produeixin millores físiques i
psíquiques, implicant el màxim número de tècniques i aconseguint així un ventall de metodologies variades (amb introducció de música, jocs i
ritmes) responent a les diferents necessitats i interessos dels practicants de la mà dels millors professionals.
Des d’E3, a més de comprometren’s a assolir els objectius tant generals com específics descrits al plec i treballar conjuntament amb els descrits al
PAM, afegim una proposta de valor basada en la nostra experiència acumulada que ens permetrà gestionar el servei amb els màxims criteris de
qualitat, eficiència i compromís.

E3

PAM

Servei de tallers

Lluitar contra la solitud no volguda i

Impulsar la creació d’espais de trobada

Potenciar l’envelliment actiu

l’aïllament social

Potenciar la participació de la gent gran en

Lluita contra l’aïllament de persones

Fomentar nous aprenentatges per

activitats lúdico-formatives

grans afavorint l’envelliment actiu

estimular al màxim la cognició i sobretot la

Promoure intercanvis entre aquest

Vetllar per la qualitat i millora dels

memòria

col·lectius dels diferents barris, edats i

serveis i accions del Departament de

Millorar la qualitat de vida de les persones

Gent Gran

participants

Afavorir i potenciar les relacions socials

Afavorir les experiències

Aconseguir una major autonomia

Millorar l’autoestima del col·lectiu

intergeneracionals

Potenciar l’envelliment actiu

Lluitar contra l’aïllament social

cultures

Afavorir l’envelliment actiu

Esport3.org | Servei de tallers de gent gran Sant Joan Despí
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1.1) Deﬁnició del projecte
global de funcionament

1.1.3) Objectius generals, especíﬁcs i de
gestió

Objectius específics i de gestió
Els objectius específics i de gestió que proposem van alineats també van alineats amb el PAM i sobretot amb la realitat sociocultural, necessitats i
dinàmiques de les persones grans de Sant Joan Despí:

Servei de tallers i espais de dinamització
●

Valor afegit d’E3

Programar, executar i avaluar els tallers establerts segons el
calendari que establirà l’Ajuntament.

●

Facilitar mitjançant activitats concretes la integració del
col·lectiu en activitats lúdiques i formatives.

●

Dinamitzar els tallers per tal que aquests col·lectius ho
percebin com espais d’oci i de relació i que a la vegada

●

intervenció directes de professionals especialitzats.

tinguin un caràcter formatiu.
●

Fomentar la participació de l’alumnat en la mostra anual de

●

Facilitar la difusió i fomentar la participació d’aquest col·lectiu

●

programació tallerística lúdico-formativa.

Retardar o enlentir el deterioraments psicològic dels
usuaris

en aquelles activitats organitzades per l’Ajuntament i el Dep.
de Gent Gran que van més enllà de les emmarcades dins la

Augmentar la participació dels usuaris en les activitats
dels centres i intergeneracionals

tallers que es farà en finalitzar la programació del curs.
●

Oferir una proposta cultural, lúdica i formativa amb la

●

Augmentar la participació en sortides a partir de l’inici
del projecte

A més, per tal de garantir un procés de millora contínua del servei implementarem el Pla de qualitat d’Esport 3. Aquest pla pretén que tota la
gestió esdevingui un procés cíclic i d’avaluació contínua i sumativa i inclou les següents fases: a) Detecció de necessitats → b)Definició de les
accions → c) Implantació d’accions i medició → d) Revisió dels resultats → e) Implementació del pla de formació
Els objectius del Pla de Qualitat son:
●
●
●
●

Millorar de manera contínua el servei.
Proporcionar el servei de forma coherent, professional i regular.
Assegurar un servei de qualitat avaluació continuada i amb uns sistemes de coordinació d’alta eficiència.
Bastir el servei d’un ampli mecanisme de recollida de dades tan quantitatives com qualitatives per tal d’analitzar el desenvolupament del
servei i poder establir junt amb la coordinació del programa, propostes estratègiques de millora.

Esport3.org | Servei de tallers de gent gran Sant Joan Despí
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1.1) Deﬁnició del projecte
global de funcionament

1.1.4) Àrees de formació i metodologies

A continuació, presentem una taula on s'especifica quin professional durà a terme cadascun dels tallers i quina formació específica tenen per poder-los
dur a terme. Els professional tindran un curriculum acord al contingut del taller i la metodologia emprada será en les sessions serà específica per a
persones grans. A més a més, hem afegit una columna per remarcar quina metodologia s’utilitzarà en funció dels perfils de gent gran que
expliquem més endavant.
TALLER

TALLERISTA

MEMÒRIA

Tallerista d’E3 C.G

FORMACIÓ ESPECÍFICA
●
●

Psicologia
Serveis assistencials a persones amb
dependència

ANGLÈS

Tallerista d’E3 L.H

●

Titulació d’anglès nivell Advanced

INFORMÀTICA

Tallerista d’E3

●
●

Formació en les TIC
Formació en diferents plataformes webs i
aplicacions

Tallerista d’E3

●
●

Coaching
Titulació en l'àmbit social i Formació en l’
àmbit de teràpia

CREIXEMENT
PERSONAL

Tallerista d’E3

●
●

Coaching i psicologia
Titulació d’àmbit social

GYM

Tallerista d’E3 J.G

●

Formació en l’àmbit esportiu

TAI-TXI

Tallerista d’E3

●

Àmbit esportiu Especialització tai-txí

IOGA

Tallerista d’E3 Y.R

●

Àmbit esportiu i especialització en ioga

COREOGRAFIES

Tallerista d’E3

●

Àmbit esportiu i especialització en dansa

DANSA

Tallerista d’E3

●

Àmbit esportiu i especialització en dansa

ZUMBA GOLD

Tallerista d’E3 E.D

●

Àmbit esportiu i especialització en Zumba

RIURE

Esport3.org | Servei de tallers de gent gran Sant Joan Despí

ADAPTACIÓ METODOLÒGICA

Metodologia directiva per persones grans vulnerables amb:
●
Deteriorament de les capacitats cognitives
●
Limitacions sensorials
●
Limitacions neurològiques
Metodologia no directiva per persones grans actives i joves.

Metodologia directiva per persones grans vulnerables amb:
●
Problemes de salut mental i baixa satisfacció vital
●
Baixa autoestima i autoeficacia
●
Depressió
●
Limitacions sensorials
Metodologia no directiva per persones grans actives i joves.

Metodologia directiva per tots els perfils amb adaptacions
específiques per persones grans vulnerables amb:
●
Dificultat de mobilitat
●
Deteriorament de les capacitats funcionals
●
Malalties físiques
●
Deteriorament de les capacitats cognitives
●
Limitació física a l’autonomia personal
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1.1) Deﬁnició del projecte
global de funcionament

1.1.4) Àrees de formació i metodologies

Fases de l’estructura del curs
Proposem la següent estructura metodològica pel curs 2021 -2022 amb la finalitat principal de que el contingut del taller s’adapti a les
necessitats de cadascun dels perfils de persones grans que hi participen:

FAMILIARITZACIÓ
Definició

Objectius

Primer contacte
Grup - Tallerista- Activitat
● Desenvolupar les potencialitats
grupals
● Donar confiança
● Crear dinàmica de grup

CONSOLIDACIÓ

ESTABILITZACIÓ

Consolidació del grup

Consolidació del programa

● Explorar el cos i el seu moviment
així com capacitats intel·lectuals
● Conèixer diferents activitats
● Reforçar la dinàmica de grup

● Desenvolupar la creativitat
● Aconseguir l’autonomia del grup

Durada

1 o 2 mesos

3 o 4 mesos

Indefinidament

Metodologia

Pedagogia del model

Pedagogia de la situació

Pedagogia de la situació

Tipus d’activitats

Activitats senzilles

Activitats bàsiques i complementàries

A determinar pels participants

Metodologia de les sessions
Per tal de poder implementar valor afegit al servei, apostem per aplicar un protocol metodològic específic per persones grans, basat en la
nostra experiència en tallers per a aquest col·lectiu, en el que el personal tècnic durà a terme:

1.

El coordinador del servei, conjuntament amb la responsable de l’àrea d’operacions d’Esport 3, compartirà el document amb la descripció
general i una descripció tècnica específica per cadascuna de les activitats.

2.

Trimestralment, el coordinador/a realitzarà les auditories de cada sessió a cada tècnic, tenint en compte un check-list que presentarem més
endavant
Al finalitzar la sessió, el coordinador li donarà al tècnic un feedback de 5 minuts.

3.
4.

En el plaç màxim d’una setmana, el coordinador haurà de convocar al tècnic i donar-li un feedback molt més complet. Posar en valor tot el que
fan bé i analitzant allò que poden fer millor, tot donant les eines necessàries per poder-ho treballar.

5.

La persona coordinadora informarà en tot moment del resultat de les avaluacions a l’Ajuntament
decisions de cara a la millora contínua del servei.

Esport3.org | Servei de tallers de gent gran Sant Joan Despí
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1.2) Programació anual
d’activitat

1.2.1) Continguts a treballar

Per oferir un servei complet i de qualitat s'estipulen uns continguts a treballar per a cada activitat programada per al curs 2021-2022 els quals
estiguin adaptats als perfils de les persones usuàries i afavorir així, una assoliment d’objectius de treball satisfactori.
A continuació, presentem en mode de taula els continguts que es treballaran per a cada activitat. No obstant, a Annexes es poden consultar les
fitxes d’activitat per a cada taller.
Cal esmentar que totes aquestes activitats poden patir alguna variació, segons les necessitats de l’espai o qualsevol altre circumstància, i per tant,
poden ser modificades i/o anul·lades.

ACTIVITAT

MEMÒRIA

RIURE

CREIXEMENT PERSONAL /
AUTOESTIMA /
AUTOCONEIXEMENT

ANGLÈS

CAPACITATS A TREBALLAR

CONTINGUT A TREBALLAR

Capacitats cognitives i perceptives

●
●
●
●
●
●

Memòria
Atenció
Iniciativa i Creativitat
Percepció espacial
Percepció temporal
Lateralitat

Capacitats de relació i perceptives

●
●
●
●
●
●
●
●

Companyerisme
Habilitats socials
Positivitat
Eines de superació
Resolució de conflictes
Capacitat de relaxació
Percepció temporal
Percepció espacial

Capacitats de relació i cognitives

●
●
●
●
●
●

Habilitats socials
Positivitat
Autoestima
Gestió emocional
Creativitat i Iniciativa
Resolució de conflictes

Capacitats cognitives i perceptives

●
●
●
●
●
●

Memòria
Atenció
Iniciativa i Creativitat
Percepció espacial
Percepció temporal
Lateralitat

Esport3.org | Servei de tallers de gent gran Sant Joan Despí
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1.2) Programació anual
d’activitat

ACTIVITAT

1.2.1) Continguts a treballar
CAPACITATS A TREBALLAR

INFORMÀTICA

Capacitats cognitives, perceptives i de relació

TABLETS

Capacitats cognitives

MÒBILS

XARXES

GIM. MANTENIMENT

CONTINGUT A TREBALLAR
●
●
●
●
●
●
●

Memòria
Atenció
Iniciativa i Creativitat
Percepció espacial
Percepció temporal
Lateralitat
Habilitat socials

● Memòria
● Atenció
● Iniciativa i Creativitat

Capacitats cognitives, de relació i perceptives

●
●
●
●
●
●
●

Memòria
Atenció
Iniciativa i Creativitat
Percepció espacial
Percepció temporal
Lateralitat
Habilitat socials

Capacitats cognitives, de relació i perceptives

●
●
●
●
●
●
●

Memòria
Atenció
Iniciativa i Creativitat
Percepció espacial
Percepció temporal
Lateralitat
Habilitat socials

Capacitats físiques i coordinatives

●
●
●
●
●
●
●
●

Resistència cardiovascular
Força i resistència
Capacitat de respiració
Velocitat i relaxació
Coordinació dinàmica general
Coordinació segmentaria
Coordinació fina
Equilibri

Esport3.org | Servei de tallers de gent gran Sant Joan Despí
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1.2) Programació anual
d’activitat
ACTIVITAT

GIM. TERAPÈUTICA

TAI-TXI

IOGA

COREOGRAFIES

EXPRESSIÓ CORPORAL /
DANSA

ZUMBA GOLD

1.2.1) Continguts a treballar
CAPACITATS A TREBALLAR

CONTINGUT A TREBALLAR

Capacitats físiques, coordinatives i perceptives

●
●
●
●
●
●

Resistència cardiovascular
Força, resistència i velocitat
Capacitat de respiració i relaxació
Coordinació dinàmica general, segmentaria i fina
Percepció espacial i temporal
Actitud Postural i equilibri

Capacitats físiques, coordinatives i perceptives

●
●
●
●
●

Capacitat de respiració i relaxació
Coordinació dinàmica general, segmentaria i fina
Equilibri, relaxació i velocitat de reacció
Percepció espacial i temporal
Actitud Postural

Capacitats físiques, coordinatives i perceptives

●
●
●
●
●
●

Capacitat de respiració i relaxació
Coordinació dinàmica general, segmentaria i fina
Equilibri i relaxació
Percepció espacial i temporal
Actitud Postural
Flexibilitat

Capacitats físiques, coordinatives i perceptives

●
●
●
●
●

Capacitat de respiració i equilibri
Coordinació dinàmica general i segmentària
Percepció espacial i temporal
Actitud Postural
Flexibilitat i ritme

Capacitats físiques, coordinatives i perceptives

●
●
●
●
●

Capacitat de respiració i equilibri
Coordinació dinàmica general i segmentària
Percepció espacial i temporal
Actitud Postural
Flexibilitat i ritme

Capacitats físiques, coordinatives i perceptives

●
●
●
●
●

Capacitat de respiració i equilibri
Coordinació dinàmica general i segmentària
Percepció espacial i temporal
Actitud Postural
Flexibilitat i ritme

Esport3.org | Servei de tallers de gent gran Sant Joan Despí
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1.2) Programació anual
d’activitat

1.2.2) Metodologia i estratègies
d’aprenentatge

Metodologia i estratègies d’aprenentatge de les
activitats
Per a portar a terme les activitats del programa es treballarà amb
una metodologia adequada a les persones usuàries. Aquesta es
centra en 4 punts claus generals:
1.
Actuació des d’una perspectiva de lleure: Té un
component eminentment lúdic i recreatiu.
2.
Dirigida a diferents col·lectius: El programa s’adapta a la
heterogeneïtat dels usuaris en quant a edat i capacitat física,
psicològica i social.
3.
Adaptació a diferents continguts: Adaptabilitat a diferents
tipus d’instal·lacions, espais i possibilitats.
4.
Caràcter global de la intervenció: Inclusió de respostes
motores, cognitives, emocionals i relacionals que permeten la
utilització del cos com a mitjà de relació i receptacle de noves
sensacions i accions.
#Parts, durada i objectius de les sessions
Les sessions de cada una de les activitats estan estructurades en
funció de cinc parts diferenciades:
PARTS

DURADA

OBJECTIUS

#Criteris per a la creació de les sessions
A l’hora de fer la construcció de les sessions de cadascuna de les
activitats programades, es tindran en compte uns criteris metodològics
per tal de posar en pràctica estratègies d’aprenentatge:
● Coherència: Es faran propostes progressives, de més senzilles a
més complexes, que es correspondran amb els objectius generals.
● Consignes: Seran clares i senzilles, adaptades al nivell de cada
usuari, per a que permetin les respostes desitjades.
● Precaucions: Es controlaran les situacions perilloses de material,
posturals o situacions d’intercanvi que tinguin perill per a la seva
integritat.
● Correccions: Es fomentaran les correccions referides al grup millor
que les individuals. S’evitaran correccions que els posin en evidencia
davant del grup.
● Intensitat: Depenent dels objectius i del grau d’entrenament així
com de l’estat emocional del moment es marcaran diferents tipus de
treball.
● Dosificació: No es sobrepassarà el llindar del dolor. Es donarà
prioritat a la duració sobre la intensitat.
#Metodologia Directiva i no directiva
Segons la situació de cadascuna de les activitats s’utilitzarà una de les
dues metodologies següents:

1

Presa contacte

5 minuts

Comunicació informal

METODOLOGIA DIRECTIVA

METODOLOGIA NO DIRECTIVA

2

Part inicial

5-10 minuts

Preparar la ment i el cos

3

Part central

30 minuts

Consecució de continguts

4

Tornada a la
calma

10 minuts

Normalitzar l’estat mental

5

Part final

5 minuts

Valoració i comiat

- Les decisions corresponen al
professional
- Primeres fases de grup nou
- Adequat per condicionament
físic
- En situacions de risc
- Amb grups deteriorats
- Amb grups nombrosos
- Potencien la dependència
- Dóna una sola resposta

- Les decisions corresponen a l’usuari
- Desenvolupen els aspectes
intel·lectuals
- Desenvolupen els aspectes
relacionals
- Desenvolupen els aspectes
emocionals
- Amb bona autonomia, en fases de
consolidació
- Amb grups poc nombrosos
- Potenciem l’autonomia

#Control d’assistència
Per tal de poder tenir una metodologia correcte i adaptada es farà un
control d’assistència el qual serà compartit via online amb
l’Ajuntament mitjançant el Drive.
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*A Annexes podeu consultar exemples de fitxes d’activitats
amb la metodologia específica
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1.2) Programació anual
d’activitat

1.2.3) Mitjans instrumentals, material
didàctic elaborat pel propi docent i mitjans
audiovisuals

A continuació diferenciem els mitjans instrumentals, de material didàctic elaborat pel propi docent i mitjans audiovisuals que s’empraran en cadascun
dels tallers. A l’inici de cada activitat es farà un control de l’assistència a partir d’un document Drive al que tindran accés tots els talleristes desde el
seu mòbil i que estará compartit amb l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

ACTIVITAT

GIM. TERAPÈUTICA

GIM. MANTENIMENT

TAI-TXI

IOGA

COREOGRAFIES
EXPRESSIÓ CORPORAL
/ DANSA

MITJANS INSTRUMENTALS

MATERIAL DIDÀCTIC
ELABORAT PEL PROPI DOCENT

MITJANS AUDIOVISUAL

Barra de paret, miralls de paret,
cadires, matalassos, peses, cordes,
ars, equip de música, pilotes
medicinals.
Document Drive per passar llista de
l’assistència.

Suport de fotografies i vídeos per
guiar en les postures i els moviments
a realitzar.
Fil musical específic per l’activitat.

Pantalla, projector i ordinador.

Matalassos, miralls de paret, cadires.
Document Drive per passar llista de
l’assistència.

Suport de fotografies i vídeos per
guiar en les postures i els moviments
a realitzar.
Fil musical específic per l’activitat.

Pantalla, projector i ordinador.

Matalassos, miralls de paret, cadires,
pilotes medicinals.
Document Drive per passar llista de
l’assistència.

Suport de fotografies i vídeos per
guiar en les postures i els moviments
a realitzar.
Fil musical específic per l’activitat.
Vídeos exemplificants de diferents
pràctiques.
Diferents materials per ambientar
l’espai.

Pantalla, projector i ordinador.

Mirall de paret, barra de paret,
cadires, equip de so.
Document Drive per passar llista de
l’assistència.

Vídeos de coreografies.
Fil musical específic per l’activitat.

Pantalla, projector i ordinador.

ZUMBA GOLD

Esport3.org | Servei de tallers de gent gran Sant Joan Despí
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1.2) Programació anual
d’activitat

ACTIVITAT

INFORMÀTICA

TABLETS
MÒBILS
XARXES

MEMÒRIA

RIURE

CREIXEMENT
PERSONAL /
AUTOESTIMA /
AUTOCONEIXEMENT

ANGLÈS

1.2.3) Mitjans instrumentals, material
didàctic elaborat pel propi docent i mitjans
audiovisuals

MITJANS INSTRUMENTALS

Equips informàtics portàtils amb connexió a
internet, taules i cadires, Pissarres, projector.
Document Drive per passar llista de l’assistència.

MATERIAL DIDÀCTIC
ELABORAT PEL PROPI DOCENT

MITJANS
AUDIOVISUAL

Vídeos explicatius, Fitxes d’activitats

Pantalla, projector i
ordinador.

Vídeos explicatius, fitxes d’activitats.

Pantalla, projector i
ordinador, mòbils i tablets.

Taules i cadires, fotocòpies i material d’oficina.
Pisarra,Equip de música. Material fungible.
Document Drive per passar llista de l’assistència.

Fitxes d’activitats i fotocòpies, vídeos
per activitats específiques. Jocs
didàctics.

Pantalla, projector i
ordinador.

Miralls, taules i cadires, pissarra, equip de música i
matalassos.
Document Drive per passar llista de l’assistència.

Fitxes d’activitats, vídeos específics i fil
musical per les activitats. Jocs
didàctics.

Pantalla, projector i
ordinador.

Miralls, taules i cadires i pisarra.
Document Drive per passar llista de l’assistència.

Fil musical per les activitats, fitxes de
diverses dinàmiques, vídeos
explicatius i fragments de textos.

Pantalla, projector i
ordinador.

Taules i cadires, fotocòpies, material d’oficina,
pisarra, projector, equip de música. Material
fungible. Document Drive per passar llista de
l’assistència.

Fitxes d’activitats específiques, vídeos,
cançons, plataformes d’exercicis
online. Jocs didàctics.

Pantalla, projector i
ordinador.

Equips informàtics portàtils amb connexió a
internet, Tablets i mòbils, Pissarres, Projector,
Taules i cadires.
Document Drive per passar llista de l’assistència.

Els talleristes es faran càrrec de la ventilació, neteja i higienització tant dels espais com dels materials que es facin servir en cada un dels tallers
realitzats. També, afegir que E3 s'encarrega de proporcionar del material pedagògic i didàctic necessari per al desenvolupament de les sessions.
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1.2) Programació anual
d’activitat

1.2.4) Activitats que afavoreixin la cohesió
de grup amb propostes que es programin
dins i fora l’horari establert de classe

Activitats que afavoreixin la cohesió de grup
A continuació proposem un seguit d’activitats pensades per a afavorir
la cohesió social entre les persones participants dels diferents tallers,
que puguin programar-se dins i fora l’horari establert de classe.
Es treballarà de manera conjunta amb el personal tallerista per tal
que incorporin alguna de les següents propostes d’activitats:
#1 Celebracions de festes populars. Proposem la celebració de les
festes populars per part de cada un dels tallers. Aquestes podran ser
activitats com pica pica per celebrar les festes de nadal, concurs de
disfresses per carnaval, concurs de panellets per la castanyada, etc.
Aquestes activitats facilitaran el sentiment de pertinença de grup i es
podran realitzar en l’horari establert, o vinculat a la programació de
festes populars del municipi.

#5 Dinamització de grup de Whatsapp. El personal tallerista
fomentarà la creació de grups de Whatsapp entre les persones
participants dels tallers. Tenint en compte la protecció de dades, seran
grups que sortiran i seran dinamitzats per les pròpies persones
usuàries. L’objectiu és fomentar la relació entre les diferents persones
participants més enllà de l’espai dels tallers. El personal tallerista
assessorarà a les persones que no tinguin facilitat en l’ús d’aquest
aplicatiu per tal d’evitar que la bretxa digital pugui excloure a algú.
#6 Recomanacions de sortides individuals vinculades als
continguts dels tallers. Des d’E3 assessorarem al personal tallerista
per a que pugui recomanar a les persones usuàries la possibilitat de fer
sortides de manera lliure relacionades amb el contingut dels tallers:
exposicions, conferències, caminades, etc.

#2 Celebracions d’aniversari. Proposem calendaritzar les festes
d’aniversari de les persones usuàries, per tal de celebrar els
aniversaris de manera conjunta. El personal tallerista proposarà una
dinamització conjunta per fomentar l’autogestió en la celebració de
cada aniversari: portar un pastís, pica pica, cartells de felicitació, etc.
Es fomentarà la cohesió de grup i el sentiment de comunitat. Així
mateix, com es comentarà més endavant, servirà per reduir el risc
d’aïllament.
#3 Espai de cafè. Proposem que de manera mensual, el personal
tallerista pugui reservar 15 minuts de la sessió, o si es prefereix,
post-sessió, per tal de generar un espai informal de relació fent un
cafè de manera conjunta.
#4 Proposar exercicis per fer a casa. Per tal de poder fer una
dinamització més enllà de l’espai i el temps dels tallers, proposem la
possibilitat que el personal tallerista planifiqui exercicis per a que les
persones usuàries puguin fer a casa. En serien exemples la proposta
d’exercicis per fer a casa com: activitats de memòria, pràctica de
coreografies, exercicis amb tablets o mòbils, etc.
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1.3) Adequació al programa

Perﬁls dels
usuaris/es del
Programa
Els perfils de persones
usuàries del servei són
molt variats. Partint de la
base que el col·lectiu de
persones grans no es pot
tractar
de
manera
homogènia, a continuació
presentem
els
trets
generals dels principals
perfils amb els que serà
adient
adequar
el
desenvolupament
dels
tallers.

Aquesta proposta està en
coherència amb les dades
plantejades al punt 1.1.

El
Programa
tindrà especial
atenció en les
persones
majors de 70
anys
i
en
especial a les
dones.

NIVELL FÍSIC,
MENTAL I
SOCIAL

TIPUS
ENVELLIM.

1.3.1) Adequació del desenvolupament dels
tallers als col·lectius proposats

JOVES
aprox
(+-65)

ACTIVES
aprox
(65-70)

VULNERABLES

aprox
(+70)

Persones grans joves, adults jubilats
recentment o prejubilats. Tenen
capacitat autònoma total i bona
condició física.
Bon nivell d’instrucció i
acaben de sortir del món laboral. Són
persones independent.

Tenen problemes de dolor, encara
que no és condicionant per a
deixar de practicar exercici físic.
Són independents.

Increment de malalties
cròniques i degeneratives.
Pot anar acompanyat
d’una situació de
falta de suport social
i familiar. Dependents.

Nivell d’envelliment baix.

Envelliment biològic normal,
tenen malalties
de tipus crònic que comencen a
posar en evidència
la seva independència.

Tenen un envelliment
amb limitacions, patològic.

ÀMBIT DE
RELACIÓ

Ampli. Nivell de contactes gran.

El nivell de desplaçament es
troba al seu
barri o zona més propera.

L’
àmbit de relació és el més red
uït. El seu
nivell de desplaçament autònom
és
limitat a la instal·lació on viu, en
cas de residència o al ser
transportat.

LLOC DE
PRÀCTICA

Espais públics, parcs, Centres
Culturals, Centres Cívics

Casals i centres de Gent Gran

Casals de GG, Centres de dia
Residències

NIVELL
QUALITAT
DE VIDA

Bona qualitat de vida.

El nivell de qualitat de vida és
inferior a l’anterior subgrup.

Nivell baix

INTERVENCIÓ

Manteniment i millora de la condició
física, cognitiva i cultural

Programa Sociomotriu

Programa Psicoestimulador
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1.3) Adequació al programa

1.3.1) Adequació del desenvolupament dels
tallers als col·lectius proposats

A continuació concretem l’adaptació general que es farà del desenvolupament de cada taller, per als diferents col·lectius proposats.
TALLER

MEMÒRIA

RIURE

CREIXEMENT
PERSONAL

ANGLÈS

INFORMÀTICA

ADEQUACIÓ A PERSONES GRANS
JOVES

ADEQUACIÓ A PERSONES GRANS
ACTIVES

ADEQUACIÓ A PERSONES GRANS
VULNERABLES

Adaptació del taller enfocat a mantenir les
característiques cognitives i evitar riscos
d’envelliment cerebral.

Adaptació del taller a partir d’activitats que
evitin un envelliment cerebral accel·lerat. Es
poden començar a detectar pèrdues de memòria
a partir de les quals treballar.

Adequació del taller a un nivell
d’envelliment cognitiu elevat. Realització
d’activitats bàsiques de memòria.

Activitats que poden ser més actives
incorporant el moviment com a eix
transversal de la sessió.

Adequació del moviment, reduint l’activitat i
fomentant la vinculació social per fomentar la
vinculació comunitària.

Reduir el nivell de moviment de les
sessions, activitats pensades des del
moviment conscient i contingut.

Adequació a un moment vital caracteritzat
per un canvi brusc pel que fa a la
desvinculació del món laboral i possible
pèrdua de capital social.

Adequació del taller a fomentar els lligams
socials per evitar el risc d’aïllament social,
fomentar l’autoestima i l’empoderament
d’aquest col·lectiu que comença a tenir riscos
més elevats d’exclusió social.

Adaptació del taller per acompanyar al
col·lectiu més vulnerable. Important
treballar l’empoderament i la vinculació a la
comunitat.

Adaptació a un nivell de capacitat
d’aprenentatge elevada.

Adaptació del taller a un nivell d’aprenentatge
més reduït. Incorporar l'associació directe en
l’aprenentatge.

Capacitat d’aprenentatge més reduïda.
Evitar activitats per memorització i
conceptualització. Partir de l’associació
directe.

Adaptació destinada a mantenir el grau de
vinculació amb el coneixement informàtic.
Evitar l’inici de la bretxa digital.

Adequació de les sessions als diferents
coneixements que es poden tenir. No donar per
fets coneixements bàsics.

Adaptació tenint en compte la bretxa digital
accentuada en aquest perfil. Partir de
coneixement més bàsic.

Intensitat mitja per explotar les capacitats
que encara té el cos i poder mantenir la
seva forma.

Adaptació en quant a intensitat, tenint en
compte les dificultats de moviment que es
comença a tenir aquest col·lectiu. Grau
d’intensitat mitjà - baix.

Adaptació en la intensitat de la pràctica:
baixa. Moviments suaus que es puguin fer
des d’una cadira, adaptats a les capacitats
corporals de cada persona.

GYM
TAI-TXI
IOGA
COREOGRAFIES
DANSA
ZUMBA GOLD

Esport3.org | Servei de tallers de gent gran Sant Joan Despí

17

1.3) Adequació al programa

1.3.2) Propostes creatives

Propostes creatives per a la inclusió social

Propostes creatives per lluitar contra l’aïllament

Si entenem la inclusió social com la possibilitat de que les persones
puguin participar activament en el teixit social, minimitzant riscos
d’exclusió, proposem treballar la inclusió social a partir de la
vinculació amb el territori i amb la comunitat.

#1 Seguiment continuat de la coordinació en cas d’absència
d’una persona usuària. Es reservaran 5 minuts posteriors a la sessió
per tal de trucar a les persones que no han justificat la seva absència
per tal d’assegurar que la persona es troba bé. Aquesta mesura serveix
per lluitar contra l’aïllament ja que assegura que el personal tallerista fa
un seguiment d’aquestes persones cada cop que es realitza el taller.

Des d’E3 treballem de manera holística, de tal manera que totes les
accions que es desenvolupin fomentaran d’alguna manera la inclusió
social. A través del programa d’activitats formatives i esportives es
fomentarà les relacions socials i aquestes disminueixen el risc
d’exclusió social.
#1 Foment de la participació i la implicació. Proposem que el
personal tallerista treballi per a la implicació de les persones usuàries
dins del taller, però també dins del servei i l’equipament on es
desenvolupa el servei. Aquesta triple vinculació facilitarà la vinculació
de les persones usuàries a una xarxa de persones i serveis que
facilitarà la seva vinculació a un territori i una comunitat. Proposem
dinamitzar la implicació en l’equipament participant de la seva neteja,
recollida, celebracions específiques, etc.
#2 Vinculació entre els diferents grups de tallers. Per tal de
generar sentiment de pertinença entre les diferents persones usuàries
del servei, proposem que es realitzin espais de trobada conjunta.
Aquests serviran per fomentar la relació entre participants, ampliar la
xarxa i el capital social, i despertar el sentiment de pertinença. Es
realitzarà en horari de tallers facilitant el flux d’usuaris d’un taller a
l’altre. Es tindrà sempre en compte el context pandèmic i les
restriccions vigents.
#3 Realització de masterclasses. Proposem reservar algunes
sessions per tal de fer masterclasses obertes a totes les persones
interessades. Aquestes serviran d’espai de trobada, cohesió social i
foment de la xarxa relacional.

#2 Possibilitat de connexió via meet als tallers. Proposem
incorporar la possibilitat de connectar-se via meet a les persones que no
els hi hagi sigut possible venir (per malaltia, dificultat de moviment,
etc). En aquest sentit, es disminueix l’aïllament de la persona,
facilitant-li la possibilitat d’internacturar tot i la impossibilitat d’assistir
presencialment al taller. Per a que aquesta proposta sigui factible, es
demanarà que s’avisi de la possibilitat de connectar-se online, per poder
preparar les sales adaptades a connexió a internet. Així mateix, el
primer dia es farà una breu formació a les persones usuàries en la que
s’explicarà
com
utilitzar
el
meet.
#3 Celebració conjunta de festes populars i d’aniversaris.
Proposem que es celebrin de manera conjunta, dins l’horari dels tallers,
les celebracions populars i les festes d’aniversari de les persones
usuàries. En aquest sentit es reduirà el sentiment de soledat que es pot
tenir en aquestes dates senyalades per a les persones que pateixen
aïllament. Així mateix es fomentarà la comunitat per reduir el risc
d’aïllament.
#4 Creació de grups de Whatsapp. Proposem fomentar la creació de
grups de Whatsapp per tal de fomentar una vinculació més enllà de
l’horari dels tallers. En aquest sentit es treballarà per la creació de xarxa
entre
les
persones
usuàries.
#5 Realitzar sessions d’intercanvi de sessions. Proposta de que de
manera trimestral es trobin els diferents grups dels tallers per
intercanviar experiències i facin una activitat conjunta que augmenti la
xarxa
i
per
tant
el
capital
social
que
eviti
l’aïllament.
#6 Proposta específica per les persones usuàries dels tallers
d’anglès. Relativa a que s’escriguin cartes en anglès entre elles.
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1.3) Adequació al programa

1.3.2) Propostes creatives

Propostes creatives per a l'empoderament de
les persones gran

Propostes metodològiques i continguts per
treballar l’envelliment actiu del cos i la ment

Entenem l’empoderament com un procés personal, de tal manera que
des d’E3 facilitarem els espais i dinàmiques per facilitar
l’empoderament
de
les
persones
grans.

Els continguts i metodologia que proposem treballar per a l’envelliment
actiu del cos i la ment són els següents:

#1 Focus Group trimestral. Proposem que una vegada al trimestre,
cada tallerista reservi un temps per realitzar un focus group. Aquest
consistirà en un espai de feedback entre les persones usuàries i el
personal tallerista, per tal de recollir opinions i valoracions de com
s’ha desenvolupat el taller. Amb aquesta metodologia, a part de
servir de mètode de valoració i millora contínua, fomentarà
l’empoderament de les persones grans ja que es plantejarà de
manera horitzontal. Les opinions seran tingudes en compte per
plantejar les properes sessions.
#2 Treball transversal de l’empoderament dins dels tallers i
treballar dies assenyalats d’empoderament. Proposem treballar
dins de cada taller, com a metodologia transversal, l’empoderament
de les persones grans. Des d’E3 assegurarem que s’apliqui la
perspectiva de gènere alhora de treballar. Així mateix es treballarà
des del plantejament de dignificació de les persones grans i s’evitarà
en tot moment l’infantilització del col·lectiu. En aquest sentit,
proposem treballar dies assenyalats com el 8 de març o l’1
d’octubre, dia internacional de les persones grans.

Activitats musicals i expressives. Música i expressió es
presenten com elements d'intervenció dels balls de saló, danses
populars, expressió corporal, coreografies adaptades, etc.
Condicionament físic. Pretenen el desenvolupament de
sistemes energètics mitjançant el treball de manteniment,
tonificació i musculació, cardiovascular, etc.
Estimulació cognitiva. Fomenten l'estimulació de la memòria
a curt termini, el càlcul, l’atenció, l’expressió oral, escrita, etc.
Habilitats tecnològiques. Contribueixen a salvar l’escletxa
digital, fomenten el coneixement de les xarxes socials i la seva
utilització entre els col·lectius de persones grans.
Activitats culturals. On l‘element més important és l’Activitat
lúdica i emotiva.
Activitats orientals. S’adapten tècniques de l’orient a les
possibilitats de la Gent Gran. Incloem tècniques com cos i
ment, tai-txí o ioga.

#3 Fomentar l’autogestió en la celebració de festes populars.
Deixar marge per l’autogestió en l’organització de festes populars dins
l’horari dels tallers. En aquest sentit es donarà espai per a que les
persones grans participin de manera activa en la planificació, facilitant
així l’empoderament de les persones usuàries.

Dinàmiques de grup. Tenen com a finalitat la de crear un
ambient agradable per dur a terme la sessió.

#4 Treballar l’empoderament personal en el taller de
Creixement personal. De manera més específica, es treballarà
l’empoderament personal de manera explícita en el desenvolupament
del taller de Creixement personal.

Creixement personal. Es tracta de tècniques derivades del
coaching
de
grups,
que
permeten
un
treball
d’autoconeixement, fomenten la resiliència, l’empatia i la
integració al grup.

#5 Entrega de diplomes un cop finalitzin les activitats. Des d’E3
donarem a les persones usuàries uns diplomes de reconeixement un
cop finalitzats els tallers.

Tècniques d’expressió. Es fomenta la lliure expressió
mitjançant el moviment del cos. Els moviments que s’obtenen
tenen valor comunicatiu.
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1.4) Formació continuada

1.4.1) Formació en dinamització de grups,
lleure i tracte amb el públic

Presentació del Pla de Formació
Des d’E3 creiem que la formació continuada és una eina cabdal per
prestar un servei de qualitat. En aquest sentit nosaltres comptem amb
un Pla de Formació Contínua entès com a procés integral i flexible
ideat per a que s’adapti a les necessitats canviants del servei.
En aquest sentit comptem amb un pla de formació per a totes les
persones treballadores dels diferents serveis d’E3 amb un total de
64 accions de formació anuals.
Aquest Pla l’entenem com un procés integral i flexible ideat per a que
s’adapti a les necessitats canviants del servei. Això és possible gràcies
al model circular de fases que té el pla i que consta de:
FASE #1: Avaluació de les necessitats formatives
FASE #2: Disseny d’objectius
FASE #3: Programació
FASE #4: Implementació
FASE #5: Avaluació
Un cop presentades les fases, presentem a continuació 3
nivells del pla de formació del que podran gaudir els talleristes:
a) Pla de formació del Grup Sintagmia. En el que hi ha
programades les formacions enfocades per a personal directiu i tècnic
del grup d’empreses Sintagmia del que forma part Esport3.
b) Pla de formació específic d’Esport 3, amb la programació
específiques per a respondre a les principals necessitats detectades en
els serveis que gestionem des d’E3.
c) Pla de formació específic per talleristes del departament de
gent gran de Sant Jaon Despí , en el que a més dels dos plans
anteriors, fem proposta de programació per solventar demandes i
necessitats específiques del servei.
Així doncs, des d’E3 i com a valor afegit, donem al personal una
àmplia possibilitat de formacions adaptades de més genèric a més
específic a les seves necessitats.
En el següent punt concretem les formacions específiques per al servei
al que estem licitant.
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Formacions específiques per Sant Joan Despí
Lleure i participació
Entitat formadora: Sintagmia
Objectiu general: Proporcionar a l’equip treballador els coneixements
necessaris per a poder fer una bona gestió de la participació al lleure.
Descripció: Es treballarà el concepte lleure i participació, els diferents
nivells i canals que existeixen. Es donarà les eines per saber triar quins
són els mecanismes més adequats depenent de la situació i les
implicacions que suposa cada espai participatiu. També es treballarà la
participació virtual.
Comunicació efectiva i gestió emocional en l’atenció a l’usuari/a
Entitat formadora: Sintagmia
Objectiu general: Analitzar els processos interns del servei per a donar
la millor resposta segons les necessitats del client i facilitar les eines de
comunicació interpersonal i gestió emocional més adequats per
gestionar situacions difícils de comunicació.
Descripció: El curs tracta de com utilitzar la comunicació de manera
efectiva així com la gestió de les pròpies emocions per tal de donar un
bon servei a l’usuari i/o usuària així com dotar d’eines per potenciar i
desenvolupar les capacitats, habilitats i destreses de les persones grans.
Dinamització de grups i acció comunitària
Entitat formadora: Sintagmia
Objectiu general: Aprendre a treballar amb entitats i associacions
programant, organitzant, dinamitant i avaluant actuacions d’intervenció
social encaminades al desenvolupament de la participació ciutadana i
l’articulació de processos comunitaris.
Descripció: Formació que pren com a finalitat oferir eines i estratègies
per a què es puguin posar en pràctica en la intervenció amb persones
grans. Tractarà també la gestió de conflictes i el disseny planificació i
execució de projectes intergeneracionals. A més, es parlarà de com
conscienciar i evitar l’edatisme.
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ANNEX II
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I DE CRITERIS VALORABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA
El Sr. Jordi Jorba López de Echazarreta, amb document nacional d’identitat núm. 43437959K,
en representació de l’empresa ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS, SL, entitat que [SI] compleix
les condicions de PIME amb NIF núm. B62068713, domiciliada a Sant Just Desvern
C/Constitució, núm 2, 3r 3ra, 08960, assabentat de les condicions i requisits exigits per
participar en el procediment obert simplificat convocat per l’Ajuntament de Sant Joan Despí
per a l’adjudicació del contracte que té per objecte el Servei de tallers de gent gran,
expedient CO2021052GG,
DECLARA,
PRIMER.- Que coneix el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el Plec de
condicions tècniques que serveixen de base a la tramitació d’aquest procediment, que
accepta incondicionalment les seves clàusules i especificacions, que reuneixen totes i
cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Ajuntament de Sant Joan Despí i
que es compromet a executar el contracte amb estricta subjecció als expressats requisits i
condicions.
SEGON.- Que ofereixo dur a terme l'execució d'aquest contracte d’acord amb la següent
oferta, quins preus unitaris seran els que regiran durant la totalitat de la seva vigència (*):
(*) No s’acceptaran ofertes parcials, que no continguin tots els preus unitaris. Presentar una oferta de preu unitari
superior al preu unitari màxim serà motiu d’exclusió del procediment d’adjudicació del contracte.

PROPOSTA Pressupost de
licitació
Preu
unitari
hores totals màxim
del curs
hora

Pressupost
total màxim
curs, IVA no
inclòs

Oferta econòmica
Oferta preu
unitari, IVA no
inclòs

Preu total
curs ofert,
IVA no
inclòs

TALLER

Col·lectiu
a qui
s’adreça

T. MEMÒRIA (nivell 1)

GENT
GRAN

57 38,00 €

2.166,00 €

36,27 €

2.067,39 €

T. MEMÒRIA (nivell 1)

GENT
GRAN

52 38,00 €

1.976,00 €

36,27 €

1.886,04 €

T. MEMÒRIA (nivell 1)

GENT
GRAN

57 38,00 €

2.166,00 €

36,27 €

2.067,39 €

T. MEMÒRIA (nivell 2)

GENT
GRAN

57 38,00 €

2.166,00 €

36,27 €

2.067,39 €

T. MEMÒRIA (nivell 2)

GENT
GRAN

52 38,00 €

1.976,00 €

36,27 €

1.886,04 €

T. MEMÒRIA (nivell 3)

GENT
GRAN

61,2 38,00 €

2.325,60 €

36,27 €

2.219,72 €

T. RIURE

GENT
GRAN

37,5 50,00 €

1.875,00 €

42,50 €

1.593,75 €

T. CREIXEMENT
PERSONAL/AUTOESTIMA/AUT GENT
OCONEIXEMENT
GRAN

43,5 50,00 €

2.175,00 €

47,91 €

2.084,09 €

T. ANGLÉS (nivell inicial)

GENT
GRAN

29 53,00 €

1.537,00 €

47,91 €

1.389,39 €

T. ANGLÉS(nivell mig)

GENT
GRAN

31,25 53,00 €

1.656,25 €

47,91 €

1.497,19 €

T. ANGLÉS (nivell alt)

GENT
GRAN

31,25 53,00 €

1.656,25 €

47,91 €

1.497,19 €

GIM MANTENIMENT (nivell
baix)

GENT
GRAN

56,2 45,00 €

2.529,00 €

39,27 €

2.206,97 €

GIM MANTENIMENT (Nivell
baix)

GENT
GRAN

61,45 45,00 €

2.765,25 €

39,27 €

2.413,14 €

GIM MANTENIMENT(nivell
mig)

GENT
GRAN

56,2 45,00 €

2.529,00 €

39,27 €

2.206,97 €

GIM MANTENIMENT (nivell
mig)

GENT
GRAN

61,45 45,00 €

2.765,25 €

39,27 €

2.413,14 €

GIM MANTENIMENT (nivell
alt)

GENT
GRAN

52 45,00 €

2.340,00 €

39,27 €

2.042,04 €

GIM MANTENIMENT (nivell
alt)

GENT
GRAN

57 45,00 €

2.565,00 €

39,27 €

2.238,39 €

GIM TERAPÈUTICA

GENT
GRAN

56,2 45,00 €

2.529,00 €

44,50 €

2.500,90 €

GIM TERAPÈUTICA

GENT
GRAN

56,2 45,00 €

2.529,00 €

44,50 €

2.500,90 €

TAI-TXI

GENT
GRAN

29 50,00 €

1.450,00 €

47,91 €

1.389,39 €

TAI-TXI

GENT
GRAN

44 50,00 €

2.200,00 €

47,91 €

2.108,04 €

IOGA (grup A)

GENT
GRAN

43,5 50,00 €

2.175,00 €

47,91 €

2.084,09 €

IOGA (GRUP B)

GENT
GRAN

43,5 50,00 €

2.175,00 €

47,91 €

2.084,09 €

COREOGRAFIES (GRUP A)

GENT
GRAN

COREOGRAFIES (GRUP B)

GENT
GRAN

COREOGRAFIES (GRUP C)

GENT
GRAN

87 45,00 €

3.915,00 €

44,50 €

3.871,50 €

T. EXPRESSIÓ
CORPORAL/DANSA

GENT
GRAN

43,5 50,00 €

2.175,00 €

47,91 €

2.084,09 €

ZUMBA GOLD

GENT
GRAN

ZUMBA GOLD

GENT
GRAN

53,75 45,00 €

2.418,75 €

39,00 €

2.096,25 €

TÀBLET (inicial)

GENT
GRAN

MÒBIL

GENT
GRAN

XARXES (instagram…)

GENT
GRAN

78,75 45,00 €

3.543,75 €

39,00 €

3.071,25 €

INFORMÀTICA 1

GENT
GRAN

INFORMÀTICA 2

GENT
GRAN

62,35 45,00 €

2.805,75 €

39,00 €

2.431,65 €

COORDINACIÓ

GENT
GRAN

45 25,00 €

1.125,00 €

22,00 €

990,00 €

Total IVA no inclòs

Total IVA no
66.209,85€ inclòs
Import IVA
Total IVA
inclòs

60.988,37 €
6.098,84 €
67.087,21 €

TERCER.- Que amb relació al criteri d’adjudicació avaluable de manera automàtica núm. b.2:
“Increment del nombre de tallers ofertats anualment per sobre dels que ja són objecte
del contracte” presenta la següent oferta:

Descripció
Increment en 1 taller trimestral (amb una durada de 45

Oferta (Especificar
SI/NO)*

hores)
Increment en 2 tallers trimestrals (amb una durada total de
90 hores)

Sí

*En cas de marcar més d’una opció, es puntuarà la proposta de tallers marcada consistent en
més hores. En cas de deixar en blanc aquest apartat, s’entendrà que NO s’ofereix millora i no es
puntuarà.

QUART.- Que amb relació al criteri d’adjudicació avaluable de manera automàtica núm. b.3:
“Compromís de celebració d’activitat de festa de cloenda del tancament del curs”,
sense cost per a l’Ajuntament, presenta la següent oferta:

Descripció
Compromís de celebració d’activitat de festa de cloenda del
tancament del curs

Oferta (Especificar
SI/NO)*
Sí

*En cas de deixar en blanc aquest apartat, s’entendrà que NO s’ofereix la millora i no es
puntuarà.

CINQUÈ.- Que en l’elaboració d’aquesta oferta s’han tingut en compte les obligacions
derivades de les disposicions vigents en matèria de fiscalitat, protecció del medi ambient,
protecció de l’ocupació, igualtat de gènere, condicions de treball, prevenció de riscos
laborals i inserció sòcio-labroal de les persones amb discapacitat, i a l’obligació de contractar
a un número o percentatge específic de persones amb discapacitat.

Sant Just Desvern, octubre de 2021
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