Ajuntament de Vilanova del Vallès
PLEC DE PREINSCRICPICONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ
DE L’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE L’ESPAI SOCIOEDUCATIU
“TRENCACLOSQUES” DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS.
L’Ajuntament de Vilanova del Vallès desenvolupa el servei d’intervenció
Socioeducativa municipal “El Trencaclosques” adreçat a infants i joves del
municipi. Té com a funció bàsica contribuir a la socialització dels infants i joves,
en especial els que presenten indicadors de risc, estimulant i potenciant el
desenvolupament de la personalitat, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i
l’esbarjo.
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present contracte és l’adjudicació de la gestió del servei
d’intervenció socioeducativa municipal “El Trencaclosques” per a infants i
adolescents del municipi.
2. DURADA DEL CONTRACTE
El contracte tindrà una durarà anual. Tanmateix, el servei s’iniciarà al setembre
de 2021 i finalitzarà al juny de 2022. El contracte es podrà prorrogar abans de
la seva finalització, seguint els requeriments per a la pròrroga que s’estableixen
al Plec de clàusules administratives, i previ acord de la Junta de Govern per un
període total de dos anys, si bé les pròrrogues seran anuals.
3. CARACTERISTIQUES I DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
DESCRIPCIÓ
L’Espai Socioeducatiu “Trencaclosques” és una actuació dirigida a enfortir la
xarxa d’atenció i els recursos cap als infants i adolescents del municipi,
especialment aquells que viuen una situació de vulnerabilitat i risc social. És un
espai d’acció socioeducativa, que realitza una tasca preventiva, fora de l’horari
escolar, donant suport, estimulant i potenciant l’estructuració i
desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’hàbits bàsics
i l’esbarjo, d’infants i adolescents, mitjançant el treball individualitzat, el treball
grupal, la família, i el treball en xarxa i en la comunitat. Servei adscrit a l’Àrea
d’Atenció a les Persones i coordinat per Serveis Socials.
OBJECTIUS
 Donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament
de la personalitat de cada noi/a.
 Donar suport, estimular i potenciar el desenvolupament de la
socialització.
 Donar suport, estimular i potenciar l’adquisició d’aprenentatges bàsics.
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 Compensar deficiències socioeducatives, adquirir aprenentatges i
competències pròpies de l’edat.
 Compensar dèficits en els aprenentatges bàsics i reduir el fracàs escolar.
 Prevenir situacions de vulnerabilitat social en els infants i adolescents
atesos oferint un espai obert on es treballin els processos de
socialització i integració social.
 Enfortir la intervenció socioeducativa del territori en el marc dels serveis
socials bàsics.
 Potenciar l’adquisició d’hàbits bàsics a partir del treball en la vida
quotidiana.
 Potenciar la integració de l’infant/adolescent en activitats socials,
lúdiques i/o esportives del seu entorn, amb la finalitat de treballar
processos de normalització dintre del mateix territori.
 Oferir a les famílies dels infants i adolescents un assessorament
educatiu en relació a les carències dels infants/ adolescents i la
normalització educativa.
 Treballar amb les famílies i els seus fills/es processos de socialització i
integració social.
POBLACIÓ DESTINATÀRIA
Els destinataris són els infants i els adolescents, d’entre 5 i 16 anys, residents a
Vilanova del Vallès. Es prioritzarà l’accés als menors amb dificultats socials i
educatives i els casos que estiguin en seguiment des dels Serveis Socials
Bàsics però l’accés és obert a altres menors del municipi.
Els grups d’edat es distribueixen de la següent manera:
- grup 1 petits: infants de 1r a 3r
- grup 2 mitjans: infants de 4t a 6è
- grup 3 adolescents: joves de primer a quart d’ESO
Com a màxim a cada grup hi haurà 10 infants o adolescents per tal d’oferir un
suport i orientació educativa i social individualitzada.
Aquestes poden ser algunes de les característiques dels beneficiaris:
o
o
o
o
o
o

nois i noies als que la família porta per a fer una determinada activitat de
lleure.
fills i filles de famílies immerses en processos d’ajuda (terapèutics,
d’incorporació social) derivats pels professionals responsables.
els que, en un determinat moment, necessiten espais d’acció educativa
intensa.
els que envia el tutor per cercar algun reforç a la seva tasca.
els que algun professional descobreix que a casa hi ha ruptures i crisi que
li estan temporalment afectant.
els que estan sota l’acció socioeducativa dels professionals de serveis
socials.
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LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
La ubicació serà, principalment, l’espai de “TRENCACLOSQUES” de Vilanova
del Vallès, que es troba al C/ Sis de desembre cantonada C/ La Palma, tot i que
podrà variar en funció de l’activitat, i serà sempre comunicat amb prou
antelació. Amb aquesta flexibilitat d’espai es pretén trobar l’espai més adient
segons l’activitat proposada alhora que es potencia la circulació social i el
reconeixement de l’Espai Socioeducatiu com una activitat més dins del municipi
de Vilanova del Vallès, un municipi amb gran nombre d’entitats i associacions
esportives i culturals.
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
1. ACCÈS AL SERVEI - Infants/ adolescents derivats de serveis socials
seran acceptats al servei directament. Es prioritza l’atenció a la infància/
adolescència en risc (70% del grup). - Infants/adolescents que demanin
l’entrada al servei per iniciativa pròpia o derivats d’altres serveis o
institucions: ompliran un sol·licitud. Aquesta serà rebuda pel
coordinador/a de l’Espai Socioeducatiu Trencaclosques per valorar la
idoneïtat de l’entrada al grup (30% del grup).
2. ORGANITZACIÓ L’empresa adjudicatària presentarà una proposta
organitzativa que respongui a la necessitat de desenvolupament de
l’acció socioeducativa del Programa tenint present les condicions
tècniques que es presenten en aquest plec.

3. CALENDARI I HORARI D’ATENCIÓ DIRECTA El calendari de
funcionament del servei s’establirà cada curs, i tindrà en compte els
següents aspectes: El calendari escolar determinat per la Generalitat de
Catalunya i per les festivitats determinades pel municipi de Vilanova del
Vallès. Tot i això, per criteris justificats es podrà obrir durant el període
de vacances escolars.
El servei s’inicia l’1 de setembre i finalitza el 30 de juny. L’horari
d’atenció directa serà de 15.30 h a 18.45 h, de dilluns a divendres,
distribuïts de la següent manera:
Grup 1: dilluns, 2 h
Grup 2: dimecres i divendres, 2 h/dia
Grup 3: dimarts i dijous, 2h/dia
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El total d’hores del servei durant el curs lectiu serà de 900. La resta
d’hores que no siguin d’atenció directa, es distribuiran per a les reunions
de coordinació i les tasques d’organització de caire intern.
4. METODOLOGIA EDUCATIVA
 Seguiment individual. Seguiment de cada infant/adolescent
plantejant uns objectius concrets i adequats per treballar les
necessitats individuals (elaboració de Plans d’intervenció
individuals).
 Treball en grup. El grup com a espai de socialització i
aprenentatge per a conviure amb els altres i amb el grup d'iguals.
- Assemblea. Facilita l'intercanvi i el diàleg per arribar a acords en
temes d'interès relacionats amb el funcionament diari del centre.
 Vida quotidiana. Facilita la participació activa i l'assumpció de
responsabilitats proporcionades a les capacitats de cadascú.
 Treball en família. Treball individual amb la família de cada
infant/adolescent per aconseguir el compromís de la família en el
propi procés de millora i en l'educació i satisfacció de mancances
dels/es fills/es, i treball grupal per a la participació en grup de
famílies per millorar l'educació i les mancances dels fills com a
col·lectiu, per millorar els vincles entre les mateixes famílies amb
l'objectiu d'ajudar-se mútuament i per implicar-se amb el seu
entorn. El treball individual en família es durà a terme de forma
coordinada amb els Serveis Socials per tal d’establir els plans de
treball conjunts.
 Treball en xarxa. Entenent la xarxa com al sistema de gestió i
organització format per diferents membres distribuïts en el territori
que treballen interconnectats i que comparteixen l'objectiu de
millorar el benestar dels infants i joves i el seu entorn.
 Dimensió comunitària. Accions adreçades a la conscienciació i
millora de l'entorn i la comunitat en la que es mou l'infant/jove i on
es troben ubicats els serveis
5. PROFESSIONALS
L’Espai Socioeducatiu Trencaclosques disposarà d’un/a professional:
 Un/a educador/a social (diplomat o graduat en Educació Social).
Funcions del/de la professional.
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-Responsable de l’atenció directa dels menors a nivell grupal i individual.
-Responsable del desenvolupament dels espais educatius i activitats que es
desenvolupen a l’espai.
- Obertura d’expedient dels usuaris que haurà d’incloure dades identificatives
del menor i llurs tutors i prescripció medicofarmacèutica si s’escau.
-Elaboració de l’arxiu i registre d’expedients.
-Elaboració dels programes educatius individuals (PEI) i la memòria anual del
servei.
-Seguiment i avaluació individual i grupal de la tasca educativa realitzada.
-Registre del grau de satisfacció dels usuaris del centre.
-Garantir la confidencialitat i la fiabilitat de la informació referent als destinataris
i les seves famílies.
-Responsable d’obrir i tancar el centre.
-Assumir la coordinació socioeducativa del servei.
-Responsable de la Planificació anual.
- Avaluació periòdica del grau d’assoliment dels objectius, proposant i
modificant les estratègies metodològiques, si s’escau, per a adequar-les a les
necessitats dels destinataris en el seu territori.
- Coordinació amb els Serveis Socials, la comissió socioeducativa, els centres
educatius, EAIA, i altres serveis de la xarxa.
- Planificació i gestió econòmica del material fungible (inclou la compra).
4. MITJANS MATERIALS
L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses dels subministraments (llum, gas,
aigua, telèfon, ...) i de la neteja. Així mateix facilitarà, si s’escau, el material
d’oficina necessari per garantir l’execució del servei.
Un cop es formalitzi el contracte, a l’inici de la prestació del servei, es realitzarà
la corresponent acta d'inventari dels béns que es posin a disposició de
l'empresa adjudicatària, on es reflectirà el seu estat de funcionament.
De la mateixa manera en el moment de la resolució/finalització del contracte es
procedirà a subscriure un altre acta, estant obligada l’empresa adjudicatària a
deixar en perfectes condicions d'ús o reposar en el seu cas, els béns que hagin
estat posats a la seva disposició a l'inici de la prestació del servei. En cas
contrari, l’Ajuntament procedirà a les reparacions o reposicions a càrrec de la
garantia.
Són a càrrec de l’empresa adjudicatària les despeses corresponents al material
didàctic per a la realització de les activitats i les despeses pel desenvolupament
de les activitats ordinàries i extraordinàries.
Correspon a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès de la titularitat de la
documentació derivada de la relació amb les persones usuàries, o la que resulti
de l’elaboració d’informes, estudis o qualsevol altre tipus de contingut.
5.DRETS I OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
A. EXECUCIÓ DEL SERVEI:
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1. Prestar el servei per si mateix amb la continuïtat i la regularitat establerta en
aquest plec.
2. Per tal de garantir la bona marxa del servei es faran reunions periòdiques de
coordinació per tal d’assegurar el compliment del objectius i la qualitat del
servei. Així mateix, l’adjudicatari aportarà els seus criteris i coneixements
professionals en relació a fer propostes de millora per a la bona marxa de
l’encàrrec.
3. Respectar la normativa dels serveis.
4. Respectar el dret a la intimitat de les persones usuàries dels serveis.
5. Garantir el secret professional.
6. Comunicar a l’Ajuntament les incidències rellevants que es produeixin durant
la realització dels serveis.
7. Coordinació estable amb els Serveis Socials.
8. Presentar al final de cada curs una memòria de cada servei.
9. Complir les directrius dels tècnics/es municipals referents dels serveis.
10. Proposar a l'Ajuntament les modificacions que es considerin indispensables
per millorar la prestació del servei.
B. PERSONAL:
1. Contractar el personal necessari per a la realització de l’objecte del contracte
i d’acord amb els convenis col·lectius de treball dels corresponents sectors.
3. Notificar els/les professionals contractats a l’Ajuntament i acreditar la seva
titulació. Durant la vigència del contracte qualsevol substitució o modificació
dels/les professionals hauran de comunicar-se de forma prèvia a l’Ajuntament i
acreditar que la
seva situació laboral s’ajusta a les requerides en el plec.
4. Substituir el/la professional en cas de baixes, vacances, llicències i permisos
per tal de no perjudicar la prestació del servei objecte de contracte.
5. Facilitar la formació necessària del personal vinculat al programa objecte del
contracte durant la prestació del mateix.
6. Facilitar als seus treballadors/es formació i material necessaris per la
prevenció de riscos laborals.
7. Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, administrativa, laboral, de
seguretat social i de seguretat i higiene en el treball, així com a la seva
acreditació a requeriment municipal. Així mateix, hauran de tenir vigència, en
tot moment, totes les llicencies i autoritzacions administratives necessàries per
a l’exercici de la seva activitat. L'Ajuntament no tindrà cap relació jurídica ni
laboral amb el personal de l’empresa adjudicatària, ni durant la vigència del
contracte ni a l’acabament d’aquest, essent a compte d'aquesta empresa la
totalitat de les obligacions, indemnitzacions i responsabilitats que neixin
derivats d’aquell.
C. ÚS D’ESPAIS I MATERIALS
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1. Garantir el bon ús i la conservació de l’espai cedit per a la realització del
servei, mantenir-lo en bones condicions de conservació i de neteja.
2. Conservar i mantenir en bon estat els mobles i materials dels quals disposa
l’espai cedit.
3. Disposar del material fungible necessari pel desenvolupament de les
activitats del servei.
6.DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS
1. Pagar a l’empresa adjudicatària la quantitat estipulada.
2. Facilitar al concessionari les dades personals dels usuaris i usuàries del
servei necessàries pel seu desenvolupament.
3. L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses dels subministraments (llum,
gas, aigua, telèfon, ...) i de la neteja. Així mateix facilitarà, si s’escau, el material
d’oficina necessari per garantir l’execució del servei.
4. L’Ajuntament té la prerrogativa de dirigir, interpretar, resoldre els dubtes que
ofereixi el compliment d’aquesta contractació.
5. L’Ajuntament realitzarà la coordinació, el control i seguiment de la prestació
contractada i la seva avaluació i, a aquests efectes, podrà dictar les
instruccions oportunes per al correcte compliment d’aquesta i demanar la
presentació de documentació justificativa pertinent.
6. Els serveis municipals responsables del contracte avaluaran el compliment
del plec de condicions i podran proposar les mesures adients per adequar i
millorar la prestació dels serveis.
7. La coordinació dels serveis es farà des de les Regidories d’Afers Social,
Joventut i Educació, tal com estableixin els tècnics.
7.PREU DEL CONTRACTE
El pressupost màxim de licitació es fixa en la quantitat de 12.000 euros IVA
exclòs ( DOTZE MIL EUROS), i es correspon amb la prestació durant el
període 1.9.2021 a 31.6.2022, resultant el Valor estimat del contracte (VEC), en
cas de que s’executin les pròrrogues i modificacions definides al Plec de
clàusules administratives, de 36.000 euros IVA exclòs (TRENTA-SIS MIL
EUROS): Servei VE Contracte (12 mesos) VE Pròrroga (24 mesos, de 12 en
12) TOTAL = 36 mesos
8. CONTROL I SEGUIMENT DEL CONTRACTE
L’Ajuntament realitzarà el control i seguiment de la tasca contractada i la seva
avaluació. A aquests efectes es crearà una comissió tècnica de seguiment
formada per l’educadora social, tècnic de joventut, l’administrativa d’educació,
la dinamitzadora de la Taula educativa, un representant de l’empresa
adjudicatària i la Regidora de Serveis Social.
La comissió de seguiment es reunirà bimensualment, i segons necessitats del
servei, per avaluar el compliment del bon funcionament dels servei i podrà
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proposar les mesures adients per adequar i millorar la prestació del servei.

