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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ I 

MONITORATGE DE LA GENT GRAN DELS MUNICIPIS DE FONOLLOSA, RAJADELL I CALLÚS 

1. DISPOSICIONS GENERALS 

El present contracte de serveis té com a objecte la contractació dels serveis de monitoratge i 

dinamització de la gent gran dels municipis de Fonollosa, Rajadell i Callús. 

2. PERFIL DEL CONTRACTANT 

Les condicions de la contractació i informació del contracte es podran consultar en el perfil de 

contractant municipal, en la web de l’ajuntament de Fonollosa: www.fonollosa.cat. 

3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

El valor màxim de licitació per a present contracte serà de DEU MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS 

AMB VUIT CÈNTIMS (10.990,08.-€).  

En el quadre següent es detalla el nombre d’hores i la remuneració: 

DURADA I PERÍODE 
D’EXECUCIÓ DEL 

CONTRACTE 

HORES SETMANALS SERVEI PROFESSIONAL PREU CONTRACTRE  

Anual 24 hores setmanals 
distribuïdes de 

conformitat amb el 
calendari aprovat per 

l’òrgan de contractació 

coordinació i monitoratge 
dinamització gent gran 
municipis de Fonollosa, 

Rajadell i Callús 

10.990,08.-€ 

 

4. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 

La despesa derivada d’aquesta contractació es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

01/337/22799. 

5. DURADA DEL CONTRACTE: 

La durada i el termini d’execució del contracte de prestació de serveis serà d’UN ANY (1) 

prorrogable per anualitats les quals no podran ser superiors al termini de quatre anualitats. 

L’execució del contracte es realitzarà de conformitat amb la distribució horària continguda en el 

calendari aprovat per l’òrgan de contractació.  

La pròrroga s’haurà de realitzar per escrit i s’incorporarà com addenda. No obstant, les 

pròrrogues quedaran supeditades a la consignació de la corresponent despesa i a l’aprovació dels 

pressuposts municipals dels anys corresponents, de conformitat amb allò que estableix l’article 

174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

2/2004,de 5 de març. 

http://www.fonollosa.cat/


 
 
 

2 
 

 

C/ Església, s/n – 08259 FONOLLOSA (Barcelona) - Tel.938366005 correu-e: fonollosa@diba.cat 

 

Sens perjudici del termini establert, si sobrevingueren circumstàncies d’interès públic que 

aconsellessin la finalització anticipada del contracte, aquesta serà acordada per l’Ajuntament de 

Fonollosa.  

L’Ajuntament facilitarà un espai municipal amb els mitjans tècnics (ordinador i espai d’oficina) per 

a poder executar les hores corresponents al servei de gestió i de coordinació. No obstant, el 

contractista haurà d’aportar el programa de disseny (photoshop o qualsevol altre programa 

anàleg), així com també, haurà d’assumir les despeses del material per a l’execució de les tasques 

i activitats que són objecte de licitació, així com també, el disseny dels programes de difusió i 

publicitat de les activitats.  

6. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ: 

La contractació es durà a terme mitjançant la tramitació ordinària i procediment obert. 

7. SOLVÈNCIA TÈCNICA: 

S’ha d’acreditar la solvència tècnica del contractista per a executar l’objecte del contracte 

aportant la següent documentació: 

- Solvència professional o tècnica: 

o Declaració dels tècnics dels quals l’empresa o persona física disposi i, en el seu 

cas, el compromís d’adscripció acompanyada de la documentació acreditativa 

corresponent en una memòria organitzativa i tècnica de l’empresa o persona 

física.  

o Declaració de la plantilla de personal classificada per categories, especificant el 

que s’adscriuran al contracte, es farà constar l’existència de personal suplent amb 

la formació i l’experiència suficient per poder substituir les persones que prestin 

els serveis objecte del contracte en supòsits, absències i/o malalties. En el supòsit 

hipotètic de produir-se l’esmentada substitució o suplència, en cap cas, es 

produirà cap modificació ni variació en el preu del contracte. 

o Els mitjans personals mínims que s’adscriuen a l’execució del contracte són 

monitors i coordinadors titulats.  
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8. CRITERIS DE VALORACIÓ: 

CRITERIS DE VALORACIÓ PUNTUACIÓ MÀXIMA FÓRMULA D’AVALUACIÓ 

PREU GLOBAL DE L’OFERTA 
MÉS ECONÒMICA 

20 PUNTS OFERTA MÉS ECONÒMICA 

PRESENTACIÓ D’UNA 
MEMÒRIA TÈCNICA 

30 PUNTS JUDICI DE VALOR 

PROGRAMA D’ACTIVITATS 
EXTRES COMPLEMENTÀRIES 

10 PUNTS JUDICI DE VALOR 

TOTAL 60 PUNTS  

 

- OFERTA ECONÒMICA: es puntuarà el preu total de l’oferta presentada per cada licitador i 

es puntuarà fins a un màxim de 20 punts**. 

**La puntuació de la resta d’ofertes (X) es calcularà proporcionalment a la millor oferta 
econòmica presentada i de conformitat amb la següent fórmula: 
 

𝑥 =
𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴 𝑃𝑅𝐸𝑆𝐸𝑁𝑇𝐴𝐷𝐴

𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴 𝐸𝐶𝑂𝑁Ò𝑀𝐼𝐶𝐴 𝑀É𝑆 𝐴𝑉𝐴𝑁𝑇𝐴𝑇𝐽𝑂𝑆𝐴 𝑃𝑅𝐸𝑆𝐸𝑆𝐸𝑁𝑇𝐴𝐷𝐴  
 𝑋 20  

 

- PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA: es puntuarà fins a un màxim de 30 punts, 

segons els següents criteris: 

 

o Es valorarà la definició del pla de lleure i dinamització i les línies d’actuació del 

Programa d’Activitat de dinamització per a la gent gran. 

 

o Presentació d’una descripció de les activitats, amb contemplació d’activitats 

regulars, especials i de promoció de la salut.  

 

- PROGRAMA D’ACTIVITATS EXTRES COMPLEMENTÀRIES: es puntuarà fins a un màxim de 

deu punts (10) d’acord amb l’oferta d’activitats extres complementàries presentada pel 

licitador anirà acompanyada d’una proposta de programa d’activitats que inclourà un 

resum detallat de les propostes i un pressupost de cada activitat.  

 

9. CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ: 

De conformitat amb l’article 214 de la LCSP els Drets i obligacions dimanents del contracte podran 

ser cedits per l’adjudicatari a un tercer sempre que las qualitats tècniques o personals del cedent 

no hagi estat per raó determinant de l’adjudicació del contracte, i de la cessió no resulti una 

restricció efectiva de la competència en el mercat. No podrà autoritzar-se la cessió a un tercer 
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quan aquesta suposi una alteració substancial de les característiques del contractista si aquestes 

constitueixen un element essencial del contracte.  

Per a què es pugui dur a terme la cessió del contracte s’han de donar els següents requisits: 

- L’autorització prèvia i expressa de l’òrgan de contractació 

- El cedent ha d’haver executat, com a mínim una cinquena part de la durada del contracte. 

- Que el cedent compleixi amb la capacitat, solvència exigides per al cedent, i no incorri en 

prohibició e contractar. 

- I s’ha de dur a terme la formalització de la cessió en escriptura pública. 

La cessió del contracte, en el cas de produir-se, implica una subrogació dels drets i obligacions que 

li correspondrien al cedent.  

De conformitat amb els articles 215 a 217 de la LCSP el contractista podrà concertar amb tercers 

la realització parcial de la prestació amb subjecció a allò que disposin els plecs.  

Davant l’incompliment dels requisits de la subcontractació es duran a terme l’aplicació de 

penalitats del 50% de l’import del subcontracte.  

10. FORMA D’EXECUCIÓ DEL SERVEI I SUPERVISOR MUNICIPAL: 

El contracte s’executarà donant compliment a allò que estableix la documentació contractual, els 

plecs de clàusules, l’oferta presentada per l’adjudicatari, el contracte signat i d’acord amb les 

ordres, directius i indicacions emeses per l’òrgan contractant.  

L’execució del contracte es realitzarà de conformitat amb la distribució horària continguda en el 

calendari aprovat per l’òrgan de contractació.  

Els serveis estaran supervisats, en tot moment, pel tècnic que l’Ajuntament de Fonollosa nomeni i 

pel propi regidor d’acció social.  

El contractista, mitjançant el seu interlocutor responsable, informarà per escrit sobre qualsevol 

aspecte concret dels treballs quan així sigui requerit pel tècnic municipal i pel regidor d’acció 

social i serà responsable de la bona marxa dels serveis, i del comportament del personal, fent 

d’enllaç amb el tècnic municipal.  

11. SEGUIMENT D’ASSISTÈNCIA I COMPLIMENT DE L’HORARI: 

La persona que realitzi les classes haurà de presentar un comprovant d’assistència de cada classe 

realitzada. El comprovant haurà de disposar amb el número i la data de registre d’entrada de cada 

ajuntament on es realitzin les activitats de dinamització. El comprovant haurà d’incloure l’hora 

d’inici i de finalització de les tasques realitzades tant de gestió com de dinamització. És 

imprescindible que els comprovants estiguin degudament signats i compulsats per l’òrgan 
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contractant, en cas d’incompliment, es descomptaran els imports corresponents a la mensualitat 

de facturació que pertoqui.  

12. PAGAMENTS: 

L’òrgan contractant farà efectiu l’import d’aquests serveis efectuats de forma mensual, el mes 

següent de la realització dels treballs, prèvia presentació de la corresponent factura detallada del 

servei. La factura haurà d’anar acompanyada: 

- amb els comprovants d’assistència de la persona encarregada d’executar les tasques de 

dinamització. El comprovant haurà de disposar amb el número i la data de registre 

d’entrada de cada ajuntament on es realitzin les activitats de dinamització. El comprovant 

haurà d’incloure l’hora d’inici i de finalització de les tasques realitzades tant de gestió com 

de dinamització. És imprescindible que els comprovants estiguin degudament signats i 

compulsats per l’òrgan contractant, en cas d’incompliment, es descomptaran els imports 

corresponents a la mensualitat que pertoqui.  

 

- Un albarà on s’especificaran les hores realitzades, els serveis executats, el lloc d’execució 

dels serveis i el preu hora imputat. I una relació dels alumnes que han assistit a les classes 

durant el període facturat. La factura es desglossarà pels grups desenvolupats i el 

concepte de treball assignat i haurà de ser conformada pel responsable supervisor 

municipal, prèvia comprovació de quantitats i qualitats i subjecció als preu i condicions 

establertes al contracte.  

 

13. REVISIÓ DE PREUS: 

En el cas de què es produís un excés d’hores realitzades que les contemplades en el contracte i en 

els plecs corresponents es fixa l’import de NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS 

(9,54.-€) en concepte de preu/hora per tal de procedir a la seva regularització.  

L’increment de les hores haurà de ser degudament justificat, autoritzat i aprovat per l’òrgan de 

contractació. Aquesta justificació, autorització i aprovació es realitzarà per escrit i s’acompanyarà 

com addenda al contracte signat.  

14. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS: 

El contractista està obligat a subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil o a 

ampliar la que tingui subscrita a l’objecte del contracte, que cobreixi les possibles indemnitzacions 

a tercers.  

El contractista es farà càrrec de qualsevol responsabilitat dels danys i perjudicis que s’ocasionin 

amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte, i serà obligació d’aquest indemnitzar de 
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tots els danys i perjudicis que causi a tercers com a conseqüència de els operacions que requereixi 

l’execució de l’esmentat contracte, amb la completa indemnitat municipal. 

El contractista haurà de reparar o reposar al seu càrrec tots els béns i o serveis públics o privats 

danyats com a conseqüència de l’execució del contracte, indemnitzant a les entitats, persones o 

propietats que resultin perjudicades per aqueta circumstància.  

A més a més de les obligacions establertes en aquest plec i en la legislació d’aplicació, el 

contractista està obligat a: 

- Dissenyar el projecte del curs 

- Facilitar el material per al correcte funcionament de l’activitat 

- Aportar el programa informàtic de disseny necessari per a executar les activitats de 

dinamització (photoshop o programa informàtic anàleg). 

- Portar el control de l’assistència i altres que pugui determinar el servei de dinamització de 

l’òrgan contractant. 

- Presentar una memòria o avaluació de les activitats realitzades al finalitzar cada trimestre, 

juntament amb l’informe d’avaluació continuada de cada participant en les activitats de 

dinamització.  

- Presentar una proposta tècnica i organitzativa per la següent temporada. 

- Comunicar totes les incidències que es produeixin en el decurs de l’activitat amb un 

màxim de 24 hores. 

- Disposar d’un coordinador o director tècnic que realitzi la supervisió tècnica de les 

activitats, del seu seguiment, de la coordinació dels monitors i de la realització de la 

memòria tècnica i la proposta tècnica per la temporada següent.  

- Vetllar pel correcte funcionament dels monitors. 

- Complir sota la seva responsabilitat les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de 

protecció a les persones, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball, i haurà 

d’obtenir al seu càrrec tots els permisos necessaris per a l’execució del contracte. 

- Especificar, abans de l’inici de l’execució del contracte, la relació del personal adscrit a la 

realització de l’objecte d’aquest, acreditant la seva afiliació i situació d’alta a la seguretat 

social, i comunicar, en el seu cas, tota la modificació que en aquesta es produeixi i 

encarregar-se que el personal contractat per a l’execució del contracte sigui informat i 

format vers els riscos inherents a les tasques que desenvolupen. 

- No existeix, en cap cas, cap vinculació laboral entre el personal que es destini a l’execució 

del contracte i l’ajuntament, per la qual cosa aquell queda expressament sotmès al poder 

discrecional i d’administració de l’empresa contractista. 

- Disposar de personal suplent amb la formació i experiència suficients per poder substituir 

les persones que prestin els serveis objecte del contracte en supòsits de vacances, 

absències, malalties, reunions amb la Diputació de Barcelona, per a formació o davant de 

qualsevol inassistència sigui amb o sense motiu justificat, sense que, en cap cas, 
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l’esmentada substitució suposi un increment en el preu fixat en el contracte. 

L’incompliment de la present obligació comportarà la imposició de les penalitzacions 

previstes en els plecs de clàusules tècniques i administratives.  

- Responsabilitzar-se de la qualitat tècnica dels serveis prestats així com de les 

conseqüències que es dedueixin per l’Administració o per tercers de les omissions, dels 

errors, els mètodes inadequats o les conclusions incorrectes en l’execució del contracte.  

L’incompliment de les obligacions que ha d’assumir el contractista o bé, davant de la infracció de 

les disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no implicarà cap 

responsabilitat cap a l’Ajuntament, així com també, comportarà l’aplicació de les penalitzacions i 

sancions del règim sancionador establert en el Plec de Clàusules Tècniques i Administratives, en el 

en el contracte i a la normativa sectorial aplicable.  

15. CLÀUSULA DE CONFIDENCIALITAT: 

Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest contracte, 

l’organisme contractant, responsable del fitxer i del tractament, posarà a disposició de 

l’adjudicatari les dades. 

L’adjudicatari durant tota la vigència del contracte, tractarà les dades d’acord amb les 

prescripcions i  obligacions contingudes a la llei de protecció de dades, especialment la Llei 

Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament 

que la desplega, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. 

El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a què tingui accés 

amb motiu de l’execució del contracte a la qual s’hagués donat el referit caràcter en els plecs o en 

el contracte, o que per la seva mateixa naturalesa hagi de ser tractada com a tal.  

El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als 

criteris econòmics que van servir de base per a l’adjudicació del contracte i el personal que 

adscrigui a la prestació del servei haurà d’observar els nivells mínims tècnics i de comportament 

adients a la prestació contractada. Quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles, 

informarà al contractista i aquest haurà de substituir-la en el termini més breu possible.  

La propietat intel·lectual dels treballs generats en el desenvolupament del servei objecte d’aquest 

contracte, serà total i exclusivament propietat de l’òrgan contractant, inclosa la documentació 

generada en qualsevol element i format.  

El contractista cedeix amb caràcter d’exclusivitat la totalitat dels drets d’explotació dels treballs 

objecte d’aquest plec, inclosos els drets de comunicació pública, reproducció, transformació o 

modificació o qualsevol d’altre dret susceptible de cessió en exclusiva, d’acord amb la legislació de 

drets de la propietat intel·lectual.  
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El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als 

criteris econòmics que van servir de base per a l’adjudicació del contracte i el personal que 

adscrigui a la prestació del servei haurà d’observar els nivells mínims tècnics i de comportament 

adients a la prestació contractada. Quan alguna persona no observi aquests nivells i regles, 

informarà al contractista i aquest haurà de substituir-la en el termini més breu possible. 

La propietat intel·lectual dels treballs generats en el desenvolupament del servei objecte d’aquest 

contracte, serà total i exclusivament propietat de l’ajuntament, inclosa la documentació generada 

en qualsevol element i format. 

El contractista cedeix en caràcter d’exclusivitat la totalitat dels drets d’explotació dels treballs 

objecte d’aquest plec, inclosos els drets de comunicació pública, reproducció, transformació o 

modificació o qualsevol altre dret susceptible de cessió en exclusiva, d’acord amb la legislació de 

drets de propietat intel·lectual.  

16. PENALITZACIONS: 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al 

compliment del termini total, l’Administració podrà optar indistintament per la resolució del 

contracte o per la imposició de les penalitats diàries contingudes a la llei de contractes del Sector 

Públic.  

Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del 

responsable del contracte si s’hagués designat, que serà immediatament executiu, i es faran 

efectives mitjançant deducció de les quantitats fixades en concepte de pagament pels serveis 

prestats.  

 


