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Identificació de l’Expedient:
Servei de dinamització del Consell Municipal dels Infants
Denominació del
de Sant Cugat Sesgarrigues
contracte:
2021 1272
Codi de l’Expedient:
Serveis
Tipus de Contracte:
Ordinari
Règim:
Contracte Menor
Procediment:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Clàusula 1a. Objecte.
Constitueix l'objecte d'aquesta contractació, la prestació del servei de dinamització del
Consell Municipal dels Infants de Sant Cugat Sesgarrigues, per al curs 2021 – 2022,
amb subjecció a les necessitats, obligacions i requeriments recollits en el present Plec
de Prescripcions Tècniques.
El Consell Municipal dels Infants és un òrgan de participació de caràcter consultiu de
l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, per promoure i canalitzar la participació dels
infants en els diferents sectors de la vida local en què l'Ajuntament té competència, fent
així possible una major corresponsabilització dels ciutadans i ciutadanes en els afers
públics del poble de Sant Cugat Sesgarrigues.
Aquest Consell es crea a l'empara d'allò que estableixen els articles 62, 63 i 64 de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i es té en compte per a fer-ho el següent:
- El Consell dels Infants té com a marc de referència el reconeixement dels drets dels
infants i el considerar-los com a ciutadans i ciutadanes de ple dret. Es gestiona en la
Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues i en la
línia estratègica, que els infants siguin protagonistes i participin activament en la seva
ciutat.
- L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues aposta per la participació dels infants al
poble, i és per això que vol constituir aquest Consell. L’Ajuntament entén que la
democràcia no és únicament un sistema formal que possibilita l’elecció de
representants; és i ha de ser per sobre de tot un conjunt de pràctiques, de formes de
relacionar-se, de governar, de respectar, d’escoltar i de reconèixer als altres.
- La comunitat democràtica és de tots i per a tots, no és, doncs únicament, un poble per
les persones adultes; ha de ser un poble de tots i per a totes les edats. Sí, també un
poble dels i per als infants.
En aquest context, la participació esdevé com a una eina fonamental per l’exercici de la
democràcia, alhora que és una pràctica que “genera” una consciència col·lectiva en
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relació a les necessitats de cada un d’aquests col·lectius humans que habiten els
pobles.
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Clàusula 2a. Principis.
La metodologia emprada podrà ser diversa, i respondrà sempre a condicions que tenen
a veure amb els objectius i els contextos concrets en que es desenvolupin, però es
considera necessari de que totes les propostes metodològiques comparteixin alguns
principis comuns següents:
- La participació té com a objectiu transformar el poble. No es tracta únicament de
participar, es tracta de posar en marxa processos i mecanismes de participació infantil
que estiguin vinculats a transformacions reals.
- Les metodologies emprades hauran de prioritzar la construcció de projectes i
propostes a través del consens. El consens també s’ha de construir: a través del diàleg,
l’escolta, la negociació, la mediació o altres instruments, en funció dels diferents
projectes.
- Les metodologies utilitzades hauran de fer incidència en potenciar les tasques de
representació dels infants que participen; molt especialment en aquells espais en que
els infants acudeixen com a representants de col·lectius (escola, grup, entitat, etc. ). Fer
de representant implica un compromís d’escoltar i informar al col·lectiu, i no defensar
únicament opinions personals.
Clàusula 3a. Descripció dels serveis.
El Consell Municipal dels Infants promou l’educació per a la participació democràtica
dels infants del cicle superior de primària del nostre poble.
Agents que hi intervenen:
 Consellers i conselleres.
 Famílies.
 Equip directiu, tutors/es i professorat de l’Escola d’educació primària Les Vinyes
de Sant Cugat Sesgarrigues.
 Estament polític i tècnic de l’Ajuntament.
Descripció dels treballs a realitzar segons els agents:
Amb l’Ajuntament
 Confeccionar el Pla de treball anual, incloent-hi els suggeriments de l’equip de
govern, si és el cas, i les propostes dels consellers i conselleres.
 Programar el calendari de les reunions de treball per tal de realitzar les
actuacions del pla, que hauran d’iniciar-se el mes d’octubre i acabar durant el
mes de juny.
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 Coordinació i reunions periòdiques amb la persona tècnica i representant polític
de la Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament.
 Preparació, organització, execució i valoració dels actes de constitució i cloenda
dels consellers i conselleres.
 Fer arribar al tècnic/a de referència de l’Ajuntament les actes de les sessions
amb els consellers i conselleres.
 Programació anual, elaboració del pla de treball i de les activitats a realitzar amb
els consellers i conselleres.
 Avaluar els resultats i fer la memòria anual.
 Dissenyar i elaborar continguts en relació a les noticies de les activitats i actes
dels consells per la seva publicació a la web municipal i les xarxes socials.
Amb les famílies
 Presentació inicial del consell a totes les famílies.
 Mantenir informades les famílies del calendari de les reunions periòdiques i de
qualsevol altra activitat esporàdica, així com el seguiment de l’assistència amb
les famílies.
Amb els centres educatius
 Informar del procés als tutors/es de l’escola i fer el traspàs del treball de cada
curs.
 Vetllar per garantir el temps i l’espai físic de forma programada on hi pugui haver
un intercanvi entre els consellers i conselleres i l’alumnat representat.
Amb els consellers i les conselleres
 Vetllar perquè la feina que es fa dins de les sessions sigui educativa,
estructurada i que potenciï i faciliti la participació de tots i totes les membres del
consells dins d’un marc de convivència i tolerància.
 Garantir que tots els consellers i totes les conselleres han rebut la convocatòria.
 L’elaboració de l’acta de les sessions.
Clàusula 4a. Destinataris del programa i funcionament.
Les edats dels seus membres seran entre 10 i 12 anys, el seu nombre entre 8 i 15 nens
i nenes com a equip operatiu i de treball, tenint com a col·laboradors/es altres infants en
moments puntuals (amics, familiars, companys i companyes d'escola, etc.).
L’àmbit on es desenvolupa la inscripció dels consellers i conselleres en el seu inici serà
a l’escola d’educació primària. El fet que sigui un poble amb pocs habitants, i el nombre
de nens i nenes d’entre 10 i 12 anys no sigui molt elevat, facilitarà que tots els infants
que vulguin, puguin participar al Consell sense haver de fer eleccions per escollir els
nens i nenes que en formin part.
Els infants que no vagin a l’Escola Les Vinyes de Sant Cugat Sesgarrigues, també
podran formar part del Consell.
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Cada infant serà al Consell durant un període de dos anys. Anualment, el Consell
renovarà una part dels seus components, de manera que la permanència de l'altre grup
de components asseguri el funcionament continuat. L’alumnat que es renovarà serà
aquell que hagi cursat 6è de primària, i entraran a formar part del Consell l’alumnat que
comencin a cursar 5è de primària.
El Consell dels Infants es reunirà ordinàriament un cop al mes, d’octubre a juny, fora de
l'horari escolar, establint un dia i un horari concret.
En cas de necessitat, les sessions es portaran a terme telemàticament.
Un cop l'any, es farà una audiència pública amb la totalitat del consistori i la totalitat dels
infants que formen part del Consell. En aquest acte, es presentarà el treball anual del
Consell, d'acord amb les funcions descrites anteriorment. Aquesta sessió ha de ser un
moment especial en què la veu dels infants sigui escoltada pels òrgans de govern. En
aquesta audiència pública es convidarà a assistir-hi com a espectadors, a tots els nens i
les nenes de Sant Cugat Sesgarrigues, als pares i mares dels membres del Consell, i el
professorat referent de l’escola.
L'Ajuntament , disposarà d'una sala per a les trobades mensuals de l'equip de treball
del Consell i facilitarà tot el material necessari per a portar a terme les activitats i
reunions proposades. També es propiciarà la comunicació entre els infants i els tècnics
municipals per tal de valorar-ne totes les propostes.
Es farà un seguiment del treball que el Consell dels Infants vagi elaborant al llarg de
l'any i se’n farà la difusió corresponent.
Es farà treball en xarxa amb altres consells d’infants a través de la Diputació de
Barcelona o entitats que fomentin la participació infantil i juvenil.
Sempre que es consideri necessari poden ser convocades a les reunions del Consell
aquelles persones que puguin aportar-hi els seus coneixements o assessorament en
funció dels assumptes que s’hagin de tractar.
Clàusula 5a. Recursos humans per a l’execució del contracte
Perfil professional
 Una persona coordinadora/dinamitzadora, ha d’acreditar un mínim d’un any
d’experiència amb coordinació de programes participatius similars. Formació
mínima de titulació universitària de l’àmbit social o educatiu.
Les funcions són les de coordinar i dinamitzar el consell, tant les seves activitats,
com la metodologia i els objectius finals, així com amb els centre escolar, les
famílies i la regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Cugat
Sesgarrigues. Així mateix, realitzarà les tasques d’administració i gestió que
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siguin conseqüència del contracte. Realitzar propostes sobre canvis en el
desenvolupament del projecte i comunicar qualsevol alteració en el
desenvolupament del projecte, segons les indicacions establertes.
 Una persona de suport a les sessions amb els consellers i les conselleres, que
tindrà titulació mínima de tècnic o tècnica en l’àmbit social o educatiu. Haurà
d’acreditar experiència en tasques similars.
Les seves funcions seran, donar suport a les tasques de dinamització,
acompanyar conjuntament amb el/la dinamitzador/a als consellers/es en
possibles sortides i activitats extraordinàries sempre que la activitat ho
requereixi.
 Les persones que es destinin al servei hauran de tenir el nivell de coneixement
adient de les dues llengües oficials a Catalunya.
 L’Ajuntament es reserva el dret de no acceptar aquells perfils professionals
seleccionats per l’empresa que a criteri tècnic del Departament d’Educació,
Infància i Família no reuneixin els requisits mínims per prestar el servei amb les
degudes condicions de qualitat.
Nombre de professionals:
 A les sessions presencials amb els consellers i conselleres hi assistiran els dos
professionals: coordinador-dinamizador i suport.
 A les activitats extraordinàries hi assistiran el/la coordinador-dinamitzador i la
persona de suport sempre que la activitat ho requereixi.
Horaris del servei:
 Realització de tasques indirectes: per organitzar les sessions del consell,
coordinacions amb: centre educatiu, regidoria de Participació Ciutadana, així
com les tasques d’administració i gestió que siguin conseqüència del contracte i
altres derivades.
 Realització de les sessions presencials amb els infants: un dia al mes. L’horari
de les sessions serà de dues hores, de 17.30 a 18.30 hores. Si les necessitats
de la planificació de la feina ho requereixen, el personal adscrit al contracte
podrà adaptar l’horari a aquestes necessitats, ho planificar sessions
extraordinàries o altres activitats fora d’aquest horari, sempre havent informat
prèviament al personal tècnic de l’Ajuntament.
 Realització d’altres activitats complementaries que siguin necessàries per al bon
funcionament del projecte.
Clàusula 6a. Durada del contracte:
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La durada prevista del contracte és del curs escolar, 2021 / 2022 (vacances juliol i
agost).
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Clàusula 7a. Pressupost de licitació
Determinació del preu:



Valor estimat del contracte (VEC): El valor global del servei és de DOS MIL
SEIXANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (2.066,12 €), IVA exclòs.
Pressupost de licitació: El preu total de licitació és de DOS MIL SEIXANTA-SIS
EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (2.066,12 €), més l’IVA al tipus vigent, per
import de QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT
CÈNTIMS (433,88€), és a dir, un pressupost total de licitació de DOS MIL
CINC-CENTS EUROS (2.500,00€).

Clàusula 8a. Pagament del servei
El pagament del servei es farà en dos pagaments parcials, contra presentació de
factura, un al desembre de 2021 per valor de la meitat de l’import total del servei, i un
segon al juliol de 2022, per valor de la resta del total del servei.
La factura ha de ser factura electrònica i presentar-se mitjançant la plataforma e.FACT.
La unitat tramitadora, l’òrgan gestor i l’oficina comptable de l’Ajuntament de Sant Cugat
Sesgarrigues són: L01082068. El seguiment de l'estat de les factures es pot consultar a
la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.
Clàusula 9a. Condicions generals
Les condicions generals són les següents:
1. L’adjudicatari haurà de garantir els mecanismes per assegurar la màxima estabilitat
del personal que desenvolupa el projecte, així com assegurar la continuïtat del projecte i
minimitzar els efectes que els canvis i substitucions del personal puguin suposar per a
les persones usuàries. La proposta de canvis en el personal que desenvolupa el
projecte, que no estigui vinculada a causes de força major o d’impossible previsió,
haurà de ser comunicada i justificada per a la seva aprovació abans de realitzar-la.
2. L’adjudicatari es compromet a cobrir les absències del seu personal per vacances o
altres eventualitats. Els períodes de vacances i els permisos a què tingui dret el
personal de l’adjudicatari d’acord amb els convenis laborals, no eximeixen del
compliment del desenvolupament del projecte acordat. En cas de substitució,
l’adjudicatari facilitarà al professional substitut tota la informació necessària per tal de
garantir el seguiment del pla de treball establert i la qualitat del projecte.
3. L’adjudicatari haurà de garantir la idoneïtat dels seus professionals per realitzar les
CODI DE L’EXPEDIENT: 1272 NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_1272_SERVEI DE DINAMITZACIO DEL CONSELL
MUNICIPAL DELS INFANTS
Sant Antoni, 31 / 08798 Sant Cugat Sesgarrigues / tel. 93 897 01 03 / fax. 93 897 06 90
www.santcugatsesgarrigues.cat / e-mail: st.cugats@diba.cat

SIGNAT
11/11/2021 14:51

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES SERVEI DINAMITZACIO CONSELL INFANTS_08112021 (versión
5)

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 2XL2S-ZBOW0-69TIA
Data d'emissió: 17 de Novembre de 2021 a les 16:41:30
Pàgina 7 de 9

ESTAT

1.- Tècnic/a de Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 11/11/2021 11:24
2.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 11/11/2021 14:51

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 15735964 2XL2S-ZBOW0-69TIA B8E5DF9C4AA6B434DD4137B5AC3433B279A85401) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

diferents funcions pròpies per al desenvolupament del projecte i per tal que puguin
atendre les diferents tipologies d’usuari i les seves problemàtiques. Igualment, hauran
de vetllar per tal que els professionals tinguin el coneixement del territori suficient per
portar a terme les seves funcions.
Clàusula 10a. Obligacions de l’adjudicatari
L’empresa adjudicatària haurà de portar a terme el desenvolupament del Programa
objecte del contracte amb la deguda diligència i assumir, entre d’altres, les obligacions
següents:
 Disposar d’una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per
executar, amb la deguda qualitat i eficàcia, la prestació objecte del contracte.
 Garantir el normal funcionament i la continuïtat del projecte, de conformitat amb
les condicions establertes en el present plec.
 Garantir els mecanismes necessaris per fer efectiva la coordinació prevista en el
contracte.
 Garantir el seguiment i control del desenvolupament del projecte.
 Comunicar per escrit al responsable municipal del projecte, qualsevol incidència
que pugui lesionar, perjudicar o entorpir el funcionament d’aquest.
 Comunicar les baixes que es produeixin dels i de les participants del projecte per
qualsevol motiu.
 En qualsevol cas, l’adjudicatari estarà obligat a informar de qualsevol actuació
que involucri a participants en el projecte i que es trobi fora de les condicions
prèviament establertes i assenyalades en aquest plec de condicions o en
qualsevol altre document similar.
 Garantir el compliment de la normativa vigent en l’àmbit de protecció a la
infància. Atès que l’objecte d’aquest contracte implica el contacte habitual amb
menors, el contractista ha d’adscriure a l’execució del contracte persones que no
hagin estat condemnades per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual per exercir professions o activitats que impliquin contacte
habitual amb menors. L’incompliment d’aquesta obligació podrà ser causa de
resolució de contracte. (Certificat de delictes de naturalesa sexual).
 L’empresa adjudicatària es compromet a complir la normativa vigent en matèria
de protecció del menor, i concretament la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener,
de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei
d’Enjudiciament Civil.
 L’adjudicatari vindrà obligat a relacionar el personal que executarà la prestació
del servei i a acreditar la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social.
També garantirà la cobertura d’aquest personal per a qualsevol contingència, de
forma que quedi coberta en qualsevol moment la prestació del servei.
 L’adjudicatari ha d’assumir la contractació d’una pòlissa d’assegurança
d’accidents i de responsabilitat civil.
 L’adjudicatari ha de vetllar pel bon ús de les instal·lacions, i assumir les
reparacions que s’hagin de realitzar a conseqüència d’un mal ús.
CODI DE L’EXPEDIENT: 1272 NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_1272_SERVEI DE DINAMITZACIO DEL CONSELL
MUNICIPAL DELS INFANTS
Sant Antoni, 31 / 08798 Sant Cugat Sesgarrigues / tel. 93 897 01 03 / fax. 93 897 06 90
www.santcugatsesgarrigues.cat / e-mail: st.cugats@diba.cat

SIGNAT
11/11/2021 14:51

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES SERVEI DINAMITZACIO CONSELL INFANTS_08112021 (versión
5)

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 2XL2S-ZBOW0-69TIA
Data d'emissió: 17 de Novembre de 2021 a les 16:41:30
Pàgina 8 de 9

ESTAT

1.- Tècnic/a de Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 11/11/2021 11:24
2.- Secretari Accidental de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 11/11/2021 14:51

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 15735964 2XL2S-ZBOW0-69TIA B8E5DF9C4AA6B434DD4137B5AC3433B279A85401) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

Clàusula 11a. Drets i obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues ostentarà les potestats següents:
- Controlar de forma permanent el desenvolupament del projecte, per la qual cosa
podrà inspeccionar, en tot moment, les tasques que s’estiguin desenvolupant i
auditar qualsevol aspecte relatiu a aquest.
- Ordenar les modificacions en el desenvolupament del projecte que aconselli
l’interès públic.
- Dictar les ordres i les instruccions per al correcte compliment del contracte, i per
mantenir o restablir la qualitat deguda en la prestació, així com per imposar les
correccions pertinents.
- Sol·licitar a l’adjudicatari els informes i la documentació que s’estimin pertinents.
L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, es compromet a:
 Garantir l’autonomia de gestió de l’adjudicatari en els marges de les condicions
definides en aquest plec de condicions.
 Designar el personal tècnic responsable de la coordinació i el seguiment de la
relació contractual.
Clàusula 12a. Protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat.
Les dades de caràcter personal dels signants i tercers en el desenvolupament d’aquest
servei, en tota la documentació generada, es tractaran segons la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
(LOPD-GDD), i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
L’empresa adjudicatària es compromet a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades
personals per a una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte del
contracte i a establir les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa
necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració,
tractament o accés no autoritzat.
Sant Cugat Sesgarrigues, a data de signatura electrònica.
LA TÈCNICA D’INFÀNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
YOLANDA RODRÍGUEZ ARASA
DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquest plec de prescripcions tècniques ha estat
aprovat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues de
data 16 de novembre de 2021.
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El Secretari Acctal
Arcadi Corominas Baig
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