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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DEL CONTRACTE CONSISTENT 
EN LA GESTIÓ DEL SERVEI DE DIRECCIÓ, ORGANITZACIÓ, ANIMACIÓ, INFORMACIÓ, 
PETIT MANTENIMENT I SUPORT A TOTS ELS PROGRAMES MUNICIPALS QUE 
DESENVOLUPA LA REGIDORIA RESPONSABLE I LA XARXA DE CENTRES CÍVICS 
MUNICIPALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
 
Descripció del contracte:  
Gestió del servei de direcció, organització, animació, informació i suport als programes 
municipals que desenvolupa la regidoria responsable i la Xarxa de Centres Cívics Municipals. 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
 
Els equipaments que formen la Xarxa de Centres Cívics són espais pensats per donar suport al 
desenvolupament de la vida associativa, fomentar la participació ciutadana i establir xarxes de 
relació entre la ciutadania i l’administració. Són també equipaments compartits que ens permeten 
difondre valors com el civisme, la convivència i el treball conjunt per al bé comú. 
 
Des d’aquesta perspectiva, els centres cívics són l’espai físic on es materialitzen un seguit 
d’accions, tant d’iniciativa municipal com col·lectiva o individual, que tenen com a denominador 
comú el fet d’anar directament adreçades a la ciutadania per tal d’augmentar el seu nivell de 
qualitat de vida, perquè puguin gaudir de possibilitats reals de participació i perquè es puguin 
beneficiar de forma directa i fàcil dels serveis municipals descentralitzats en els centres cívics. 
 
OBJECTE 
 
És objecte d’aquest plec regular, amb caràcter general, el servei de direcció, organització, gestió, 
animació, informació, petit manteniment dels centres cívics i suport a tots els programes 
municipals que desenvolupa la regidoria responsable i la Xarxa de Centres Cívics Municipals. 
 
RELACIÓ DE CENTRES CÍVICS OBJECTE DEL CONTRACTE  
 

• La Collada - Els Sis Camins 
• La Geltrú 
• La Sardana 
• Mar 
• Molí de vent 
• Sant Joan 
• Tacó 
• Can Pahissa (Casal Municipal d’Avis) 
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I DRETS I OBLIGACIONS DE L’ARRENDATARI 
 
El contractista assumirà, entre d’altres, les condicions i obligacions següents, que hauran 
d’aparèixer ineludiblement en el projecte de prestació del servei que els licitadors han d’elaborar : 
 

� El servei de dinamització s’haurà d’oferir en un còmput de 35 hores setmanals -matí i/o 
tarda- a concretar segons les necessitats de cada equipament, cadascun amb la 
responsabilitat d’un centre en concret, assumint també la tasca de suport al Defensor de 
la Ciutadania i aquelles que li siguin encomanades des de la regidoria responsable.  

 
� El servei de petit manteniment haurà d’oferir-se en un còmput de 35 hores setmanals -

matí i/o tarda- a concretar. La tasca la realitzarà una sola persona  que s’encarregarà del 
petit manteniment de tots els equipaments de la Xarxa de Centres Cívics. 

 
� El període d’obertura serà tot l’any, excepte en període de vacances que serà, 

habitualment, el mes d’agost, sempre tenint en compte les particularitats de cada centre. 
 

� L’adjudicatari es farà càrrec de les consergeries necessàries fora d’horari habitual dels 
centres i en cobrarà el preu per hora establert per l’Ajuntament. 

 
� Els/les professionals responsables hauran de tenir experiència en els àmbits que 

proposin en el projecte de prestació de serveis. Així mateix, les titulacions que presentin 
s’hauran de demostrar documentalment. 

 
� L’empresa adjudicatària haurà de presentar amb caràcter trimestral la documentació 

(TC1 i TC2) de la Seguretat Social dels treballadors contractats i amb caràcter anual les 
assegurances pertinents sempre davant la regidoria responsable de la gestió del servei. 

 
� L’adjudicatari haurà de tenir subscrita una pòlissa de responsabilitat civil per un import 

mínim de 300.000€.  
 

� L’adjudicatari haurà de tenir legalment contractats tots els/les monitors/es o talleristes 
que siguin necessaris per a la gestió del servei. 

 
� L’adjudicatari es farà responsable de tots els trasllats de material i d’altres que es 

requereixin a l’hora de desenvolupar les tasques de direcció, organització, gestió, 
animació, informació i suport als programes municipals que es desenvolupin a la Xarxa 
de Centres Cívics i es farà càrrec de les despeses que se’n derivin, incloent els trasllats 
necessaris de la persona encarregada del manteniment per tal de dur a terme les 
tasques encomanades. 

 
� L’adjudicatari haurà de fer front a les despeses d’activitats, gestió, animació, informació i 

suport als programes municipals descentralitzats amb l’aportació econòmica que designi 
l’Ajuntament.  
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� Retornar, amb les degudes condicions, el material adquirit per l’Ajuntament per a la 
prestació dels serveis, segons un inventari que es durà a terme.  

� Seran a càrrec de l’adjudicatari tots els impostos i drets tributaris que gravi l’activitat 
objecte de contracte.  

� L’adjudicatari serà responsable, civilment i administrativament davant de l’Ajuntament, de 
les faltes en què incorrin els seus treballadors/es, i estarà obligat a indemnitzar per danys 
produïts a tercers, amb motiu d’una defectuosa prestació dels serveis. 

 
� Les funcions de dinamització i gestió dels espais seran les següents: 

 
- Dinamitzar el centre, tot potenciant la participació i la seva relació amb l’entorn i 

la ciutat.  
- Gestionar, coordinar i dinamitzar el programa d’activitats amb la participació de 

ciutadania, entitats i associacions. 
- Administrar els centres cívics i vetllar pel bon funcionament i conservació de les 

seves instal·lacions. 
- Aplicar les ordenances fiscals pel que fa a la utilització dels serveis públics. 
- Vetllar per tot el personal contractat adscrit a la Xarxa de Centres Cívics: 

consergeria, neteja, servei de bar-cafeteria... 
- Executar els acords de l’Ajuntament que afectin els centres esmentats. 
- Preparar l’elaboració del programa anual d’activitats, del pressupost dels centres 

cívics, de la memòria-balanç i altra documentació sol·licitada a partir del 
pressupost anual marcat per la regidoria responsable. 

- Donar suport als programes municipals descentralitzats. 
 
 
SEGUIMENT 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per mitjà del/la coordinador/a de la Xarxa de Centres Cívics 
Municipals farà el control i seguiment del projecte presentat, així com també de les activitats, 
objectius i pressupost. D’altra banda, l’adjudicatari presentarà una memòria trimestral i una 
d’anual a partir del projecte presentat. 
 
 
 


