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Plec de prescripcions tècniques particulars per a la contractació del servei de 
dinamització del centre de participació juvenil Ca n’Humet, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat 

1. Objecte del servei 

Aquestes prescripcions tècniques estableixen les condicions que ha de complir la prestació del servei de 

dinamització del centre de participació juvenil Ca n’Humet (en endavant, Ca n’Humet), situat al carrer de 

Fontanills, número 77, del municipi del Masnou. 

El servei a contractar consistiria en la dinamització de les dependències de Ca n’Humet, excepció feta de 

la sala polivalent. 

Les prestacions objecte de contracte s’ajustaran a les determinacions d’aquestes prescripcions tècniques, al 

plec de condicions administratives particulars, a les instruccions que pugui dictar l’Ajuntament, si s’escau, i a 

la normativa que sigui d’aplicació. 

2. Objectius del servei a prestar 

Les propostes que presentin els licitadors s’hauran de subjectar als aspectes següents, d’acord amb el 

model de gestió directa amb prestació externa de serveis complementaris que planteja Ca n’Humet, en 

dependència orgànica i funcional de la regidoria d’Infància i Joventut de l’Ajuntament del Masnou. 

2.1 Objectius generals 

L’adjudicatari, en prestar el servei de dinamització, haurà de contribuir a l’acompliment dels següents 

objectius generals del funcionament de Ca n’Humet:  

 Desenvolupar Ca n’Humet com un espai destinat a impulsar la participació, l’educació, i el 

desenvolupament social i cultural del jovent del Masnou. 

 Proporcionar al jovent del Masnou un equipament públic obert en horaris adequats a les seves 

necessitats, amb l’atenció suficient, vigilat i amb les condicions d’usabilitat adients, dins de les 

possibilitats de l’Ajuntament del Masnou. 

 Contribuir a l’autonomia de les persones i col·lectius joves, afavorint la seva participació i donant suport 

a l’autogestió de llurs iniciatives, tot possibilitant la seva màxima implicació en el procés de millora de la 

convivència i el benestar ciutadans a la vila.  

 Fomentar l’emancipació i la participació de les persones joves a través d’una oferta d’activitats de 

qualitat, variada, estable i continuada. 

 Contribuir a la identificació de les problemàtiques i necessitats que afecten el jovent del Masnou, 

especialment aquelles que estan desvinculades de qualsevol resposta per part de les entitats o serveis 

públics. 
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 Crear mecanismes de participació juvenil i elaborar programes específics d’acord als interessos 

copsats. 

 Donar a conèixer i facilitar l’accés del jovent als recursos del municipi (socials, educatius, laborals, etc.). 

 Fomentar unes relacions humanes plurals que alhora afavoreixin la integració i la tolerància entre les 

diferents persones usuàries. 

 Promoure iniciatives de formació i divulgació dels diversos camps vinculats a la joventut i estimular el 

desig de les persones per l’aprenentatge.  

 Potenciar i generar dinàmiques associatives i la creació de nous nuclis associatius formals o no formals, 

afavorint la coordinació amb l’associacionisme juvenil ja existent, i assessorar i donar suport a les 

iniciatives sorgides des del propi teixit social. 

2.2 Principis rectors 

Seguint els principis rectors que es plantegen per al nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020, 

participació, transformació, integralitat i qualitat, el servei a contractar haurà de: 

 Fomentar sinergies i apostar per la negociació com a element bàsics per a superar les barreres que 

dificulten la cooperació i la col·laboració entre els joves.  

 Innovar i afavorir l’aprenentatge social. 

 Atendre les diferents dimensions de la diversitat juvenil i les particularitats socials. 

 Actuar des de la proximitat, per garantir la igualtat d’oportunitats de les persones joves en el 

desenvolupament dels seus projectes vitals i afavorir l’arrelament de la població jove al territori. 

 Fomentar la participació i la corresponsabilitat. 

 Proposar actuacions efectives i de qualitat. 

3. Servei a prestar 

El servei a realitzar comprendria les següents actuacions: 

1) Dinamització de les activitats organitzades per la regidoria d’Infància i Joventut de l’Ajuntament 

destinades a impulsar la participació, l’educació i el desenvolupament social i cultural de les persones 

usuàries del centre de participació juvenil Ca n’Humet. Aquestes activitats poden ser dinàmiques de 

grup, tallers, jocs, excursions o visites, i similars, i ocasionalment poden tenir lloc en altres espais 

diferents de Ca n’Humet. 

La dedicació mínima del personal adscrit a aquest servei serà de 1.130 hores. 

2) Monitoratge, suport a la preparació i organització de les activitats, atenció a les persones usuàries, 

control, vigilància, i manteniment bàsic de les dependències del centre de participació juvenil ‘Ca 

n’Humet’. 
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La dedicació mínima del personal adscrit a aquest servei serà de 1.520 hores. 

Aquestes actuacions es durien a terme sota la direcció del tècnic o tècnica municipal responsable de l’àmbit 

de Joventut de l’Ajuntament del Masnou. 

Per al desenvolupament de les actuacions descrites, serà necessari adscriure al servei els perfils 

professionals següents: 

1) Animador/a sociocultural. L’animador/a sociocultural haurà de dissenyar i gestionar les accions d'oci i 

temps lliure impulsades per la regidoria d’Infància i Joventut. Les seves funcions inclouran l’anàlisi de 

les necessitats dels col·lectius destinataris, el disseny de les activitats, la planificació i programació 

d’aquestes activitats en funció dels recursos materials necessaris i disponibles, la definició d’objectius, el 

seguiment dels programes executats, i l’avaluació dels resultats obtinguts amb una orientació de millora 

continuada. Entre les seves funcions, també s'inclourà la coordinació i supervisió dels monitors i d’altre 

personal implicat en les activitats, la direcció i/o supervisió de les activitats que es determini per part de 

la regidoria d’Infància i Joventut, la preparació dels espais i materials per a les activitats (amb el suport 

dels monitors), i la cura de les persones participants en les activitats i usuàries dels serveis. 

2) Monitor/a. El monitor/a d’educació i temps lliure haurà de dinamitzar les activitats impulsades per la 

regidoria, en funció de les característiques de les persones destinatàries, tot procurant el manteniment 

d’un clima de participació i acollida agradable per tothom, i afavorint la seva autonomia. També 

intervindrà en l’avaluació dels resultats obtinguts.  

Així mateix, tindrà cura del correcte ús i manteniment de l’equipament de Ca n’Humet, realitzant tasques 

de vigilància, control d’accessos, atenció al públic, manteniment bàsic i similars. El control d’accessos 

implicarà l’obertura i el tancament de les dependències d’acord amb els horaris i els criteris d’ús de 

cadascuna d’elles, la custòdia de les claus o instruments equivalents d’obertura i tancament, i el control 

del funcionament de les instal·lacions d’il·luminació, de seguretat i de climatització. 

El manteniment bàsic del centre inclou: escombrada de l’entrada principal i voreres; escombrada de la 

placeta i de les grades després de les activitats que s’hi realitzin (quan no sigui prevista una neteja 

extraordinària per part dels serveis corresponents); control de l’ordre i neteja dels aparadors, equips i 

mobiliari; realització de petites reparacions menors; comunicació de les possibles incidències al tècnic o 

tècnica municipal responsable de Ca n’Humet. 

Com a aspectes complementaris, caldrà tenir en compte el següent: 

1) La distribució temporal de les dedicacions esmentades es farà d’acord amb els horaris de funcionament 

del centre de participació juvenil Ca n’Humet i amb la programació d’activitats, seguint les directrius de 

la regidoria d’Infància i Joventut de l’Ajuntament. 

2) El personal designat per l’adjudicatari coneixerà, complirà i farà complir a les persones usuàries de Ca 

n’Humet el protocol d’emergència en cas d’accident. 

3) L’adjudicatari designarà una persona responsable del control i seguiment del contracte, que serà 

disponible per a la realització de les avaluacions del servei que estableixi la regidoria d’Infància i 

Joventut d’acord amb la planificació dels seus programes d’actuació. 

4) El personal assignat a cadascuna dels perfils especificats s’haurà de coordinar amb el personal de la 

regidoria d’Infància i Joventut, i quan s’escaigui, d’altres regidories que col·laborin o organitzin activitats 
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a Ca n’Humet. Així mateix, haurà de participar en la planificació, seguiment i avaluació dels programes 

anuals d’actuació de la regidoria d’Infància i Joventut, d’acord amb els criteris que es determini en cada 

moment. 

5) L’adjudicatari haurà de: 

a) Fer el seguiment del desenvolupament general del servei i de les activitats que es duguin a terme. 

b) Informar el personal tècnic responsable de la regidoria d’Infància i Joventut de qualsevol incidència. 

c) Derivar els casos o les consultes de persones i col·lectius usuaris als àmbits municipals que 

corresponguin o, en el seu defecte, a la regidoria de Joventut. 

d) Disposar d’un telèfon de contacte permanent per tal de solucionar qualsevol incidència que pugui 

sorgir en relació als serveis contractats. 

4. Persones destinatàries del servei 

Seran destinatàries del servei, principalment, les persones adolescents i joves, tant a través d’activitats i 

recursos adreçats a tot aquest col·lectiu, com d’altres dissenyats específicament per a grups determinats 

(amb una mateixa franja d’edat, amb unes necessitats específiques comunes, etc.).  

Així mateix ho seran les entitats que desenvolupin les seves activitats a l’equipament. Ca n’Humet dedicarà 

especial atenció a atendre aquella població juvenil no vinculada a l’oferta educativa i social existent al 

municipi. 

5. Programa del servei 

Per tal d’optar a l’adjudicació del contracte, les empreses licitadores han de presentar un programa del 

servei, de caràcter operatiu, viable en la seva execució i adequat als recursos i a la capacitat de gestió de 

què disposi el licitador.  

Aquest programa s’inclourà en el sobre B de la documentació a presentar, respondrà als objectius generals 

i principis rectors enumerats en l’apartat 2 anterior, i contindrà, com a mínim, els següents apartats: 

1) Marc teòric i orientació bàsica del programa. Marc conceptual de la tipologia de polítiques de 

joventut en els que s’emmarca l’actuació.  

2) Context de la intervenció del programa. Coneixement del territori i la seva població juvenil, dels plans 

i projectes generals de l’Ajuntament del Masnou en matèria de joventut, i de l’organització i 

funcionament de l’administració local en relació directa a la prestació objecte del contracte. 

3) Objectius. Objectius que orientaran el programa i que han d’estar en consonància amb els objectius 

generals recollits en l’apartat 2.1 anterior. 

4) Punts programàtics de la intervenció. 

a) Àmbit de treball: descripció de l’àmbit de treball a desenvolupar. 



 

  5/9 

b) Tasques a desenvolupar: proposta concreta de tasques a desenvolupar en relació amb els serveis a 

prestar segons es detallen en l’apartat 3 d’aquest plec. 

5) Metodologia d’intervenció. 

a) Metodologia de treball: descripció de la metodologia que s’utilitzarà amb el treball amb adolescents i 

joves, destacant els aspectes innovadors que es puguin oferir respecte d’altres iniciatives similars 

existents. 

b) Servei de dinamització: funcionament del servei de dinamització. 

c) Difusió del servei i de les seves propostes: planificació i mecanismes de difusió del servei. 

d) Funcions i horaris de l’equip: descripció de la composició de l’equip de treball i de la seva 

organització interna, de les funcions específiques, i dels horaris de cadascun dels seus membres. 

6) Coordinació amb l’Ajuntament del Masnou. Proposta de sistema de coordinació amb els serveis 

tècnics de la regidoria d’Infància i Joventut de l’Ajuntament del Masnou. 

7) Sistema d’avaluació. 

a) Procés: mecanismes de control i seguiment, i indicadors quantitatius i qualitatius d’avaluació dels 

processos, que permetin valorar el funcionament del servei. 

b) Resultats: indicadors d’avaluació quantitatius i qualitatius dels resultats, que permetin valorar si el 

servei ha assolit els objectius esperats. 

8) Recursos humans. Persones que integren l’equip de treball, amb els seus historials professionals, 

proposta sistema de cobertura de baixes, substitucions i emergències, i pla de formació d’aquest 

personal. 

9) Proposta de millores en la prestació del servei. Els licitadors inclouran un detall de les propostes de 

millores en la prestació del servei que no es refereixin al seu preu. En concret, es tindran en compte les 

propostes de millora següents: 

a) Ampliació de l’horari de servei.  

b) Sistema d’identificació del personal que tingui en compte la imatge corporativa de l’Ajuntament i 

contribueixi a millorar la qualitat i la seguretat del servei. 

c) Sistema de control d’assistència a les activitats i serveis i lliurament d’informes periòdics sobre 

aquest aspecte a la regidoria d’Infància i Joventut. 

d) Sistema de control dels recursos materials de Ca n’Humet (exclosos el propi edifici i les 

instal·lacions), que tingui en compte aspectes com l’inventari, la protecció i una proposta de 

renovació periòdica d’aquests recursos. 

e) Proposta d’activitats complementàries a les programades directament per la regidoria d’Infància i 

Joventut de l’Ajuntament, a desenvolupar amb recursos del propi licitador. 

10) Calendari. Calendari aproximat de les principals actuacions durant l’execució del contracte.  
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6. Horaris del servei 

6.1 Horaris de funcionament de l’equipament 

Els horaris prevists d’obertura al públic de Ca n’Humet seran els següents: 

1) Dies feiners (de dilluns a divendres)  ........... : de 17:00 a 21:30 hores. 

2) Dissabtes  .................................................... : de 11:00 a 14:00, i de 17:00 a 22:00 hores. 

3) Diumenges  .................................................. : restarà tancat 

Aquest horari restarà com a provisional fins a l’aprovació del reglament de Ca n’Humet on quedarà concretat 

l’horari definitiu d’obertura de l’equipament. 

Els dies festius l’equipament romandrà tancat, amb les excepcions puntuals que pugui determinar la 

regidoria d’Infància i Joventut atenent la programació d’activitats que s’aprovi. 

L’equipament romandrà tancat al públic durant el mes d’agost. 

6.2 Horaris dels serveis contractats 

L’horari del servei s’adaptarà a l’horari de funcionament de l’equipament i a la programació prevista 

d’activitats, en qualsevol cas l’Ajuntament es reserva la possibilitat de modificar els horaris per necessitats 

del servei. 

Puntualment, el servei s’haurà de prestar fora de l’horari normal d’obertura al públic de Ca n’Humet amb 

caràcter extraordinari, sense que suposi una despesa addicional, prèvia comunicació per part de la regidora 

d’Infància i Joventut amb la suficient antelació, sense superar les hores anuals previstes. 

En el cas que, per necessitats del servei, s’alteressin els horaris de funcionament del centre, la dedicació 

total es mantindria, compensant les modificacions amb altres horaris i espais. 

Com s’ha indicat, en el programa del servei inclòs al sobre B de la documentació a presentar, les empreses 

licitadores indicaran de forma detallada les possibles ampliacions de l’horari de prestació que proposen per 

als serveis esmentats en aquest apartat, sense que aquestes suposin cap cost addicional a l’Ajuntament. 

7. Lloc de realització del servei 

Les instal·lacions per a la realització del servei seran les de Ca n’Humet, tot i que puntualment i en funció de 

les necessitats determinades per la programació aprovada per la regidora d’Infància i Joventut, algunes 

activitats podran dur-se a terme en altres espais.  

Més en concret, dins de l’equipament de Ca n’Humet, són compreses en la contractació les següents 

dependències: 

1) Punt d’Informació Juvenil i Espai de trobada. 

2) Espai d’entitats. 

3) Bucs d’assaig. 
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4) Altres espais d’ús municipal: despatxos i aules de la planta primera, alguns dels quals són cedits per al 

seu ús per part d’entitats. 

5) Placeta exterior. 

6) Espais comuns i de serveis (vestíbuls, passadissos, lavabos, etc.). 

L’adjudicatari es farà responsable del bon ús i estat de les instal·lacions en el marc de les activitats que es 

programin i de les funcions del seu personal. 

8. Mitjans personals 

L’adjudicatari haurà de disposar en tot moment del personal qualificat necessari per a la correcta prestació 

del servei, i de l’organització necessària per garantir-ne el bon funcionament ordinari. 

Tot el personal de l’adjudicatari ha de tenir la capacitat física, tècnica, titulació i formació necessària per dur 

a terme l’objecte del contracte, segons correspongui a cada categoria.  

Amb caràcter mínim i obligatori haurà de comptar almenys amb un animador o animadora sociocultural i 

amb un monitor o monitora, per cobrir les jornades anuals especificades. 

Tot el personal de l’adjudicatari (inclòs el que pugui realitzar tasques de substitució) ha d’entendre i parlar 

de forma fluïda, com a mínim, el català. 

Tot el personal de l’adjudicatari ha de tenir capacitat d’organització i gestió, habilitats de relació amb 

persones i de resolució de conflictes, i una actitud respectuosa amb les persones. 

L’adjudicatari ha de facilitar a l’Ajuntament del Masnou, abans de l’adjudicació, la relació de personal, 

juntament amb la seva categoria professional, funcions i titulacions, que ha de coincidir amb l’oferta 

presentada.  

L’adjudicatari haurà de comunicar amb una antelació de 15 dies a l’Ajuntament del Masnou qualsevol 

modificació que es produeixi en la relació inicial de persones adscrites a la realització del contracte, i 

n’haurà d’obtenir el vistiplau. 

L’adjudicatari promourà i vetllarà pel convenient reciclatge i millora de la formació de les persones que 

composen l’equip. 

L’Ajuntament del Masnou podrà demanar qualsevol altre document o certificat oficial que consideri 

necessari per comprovar el compliment de les obligacions esmentades. 

L’adjudicatari ha de vetllar perquè hi hagi una continuïtat en l’equip de treball que durà a terme el servei, 

evitant que es produeixin canvis o substitucions, si no són estrictament necessaris o per raons de força 

major, com ara malaltia. 

L’adjudicatari haurà de garantir el cobriment de les absències del seu personal de forma immediata, de 

manera que en cap moment de la prestació del servei pugui quedar reduïda la dotació de personal. A més, i 

en cas de substitució del personal, l’adjudicatari haurà d’assegurar que el nou personal coneix suficientment 

el funcionament de l’equipament i els protocols aplicables, per de garantir un relleu correcte. 

L’adjudicatari es responsabilitzarà del tractament correcte del personal en relació a les persones usuàries, 

així com del tractament correcte al seu propi personal. 
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9. Seguiment del servei 

L’adjudicatari és obligat a designar un coordinador que serà l’enllaç amb l’Ajuntament, i es compromet a 

informar a l’Ajuntament sobre tots els aspectes relatius a la prestació del servei, atenent satisfactòriament 

les demandes d’informació que se li formulin.  

La regidoria d’Infància i Joventut de l’Ajuntament del Masnou determinarà reunions periòdiques de 

coordinació amb els representants de l’adjudicatari. L’objectiu d’aquestes reunions serà fer el seguiment i 

l’avaluació del funcionament del servei i, si s’escau, acordar les mesures adients per millorar-lo. Això no 

exclou que es puguin fer altres reunions de seguiment sobre la resta d’aspectes, segons les necessitats que 

sorgeixin. 

L'adjudicatari realitzarà una avaluació periòdica del servei a través dels mecanismes previstos en el 

programa del servei previst en l’apartat 5 anterior, amb la participació del conjunt de l’equip de personal i del 

tècnic o tècnica responsable de la regidoria d’Infància i Joventut de l’Ajuntament del Masnou. 

10. Obligacions de l’adjudicatari 

Són obligacions de l’adjudicatari del servei les següents: 

 Disposar dels recursos humans suficients per a la prestació del servei, amb les característiques que 

s’especifiquen als apartats corresponents. 

 Disposar d’un pla d’acció en cas d’accidents per tal d’actuar de la manera més eficaç i correcta  en 

aquests tipus de situacions. 

 Responsabilitzar-se del tracte correcte al seu personal i de la màxima correcció en l’atenció a les 

persones usuàries per part del seu personal. 

 Vetllar per què el personal vesteixi correctament i sigui clarament identificable.  

 Omplir diàriament els fulls de registres d’usuaris i serveis. 

 Registrar a diari les incidències i passar-ne còpia a la regidoria de Joventut. 

 Utilitzar els recursos de l’equipament únicament per al desenvolupament de les tasques derivades de la 

prestació del servei objecte d’aquest plec. 

 No donar cap clau de l’edifici, ni obrir les dependències fora dels horaris normals de funcionament, 

sense una autorització signada per l’electe responsable o pel personal tècnic municipal que aquest 

determini. 

 Vetllar pel control d’entrades i sortides de persones a les instal·lacions en l’horari d’obertura del Ca 

n’Humet.  

 Mantenir Ca n’Humet en un perfecte estat d’ordre, d’higiene, d’utilització i de conservació de les 

instal·lacions, amb la finalitat d’afavorir el correcte desenvolupament dels programes d’actuació, i 

notificar a l’Ajuntament del Masnou, amb la periodicitat que aquest estableixi, la relació de desperfectes i 

actuacions de manteniment menor realitzades per l’adjudicatari. La neteja diària i el manteniment de Ca 

n’Humet, però, anirà a càrrec i es realitzarà per part de l'Ajuntament del Masnou. 
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 Recollir cada dia el material emprat per a les activitats i deixar ben endreçades les instal·lacions.  

 Mantenir actualitzat l’inventari de béns mobles adscrits a l’equipament. 

 Presentar una memòria d’activitat, com a màxim un mes després de la finalització del servei, que 

contindrà: 

 Un resum de les activitats desenvolupades, amb detall de les persones assistents, costos, etc. 

 Un informe d’avaluació de la gestió i de les activitats realitzades, sense perjudici de les avaluacions 

de seguiment que es vagin realitzant. Aquest informe recollirà, com a mínim, una avaluació de 

procés (tasca professional i funcionament de l’equip, organització, metodología, implementació del 

servei, coordinació amb l’Ajuntament del Masnou, etc.) i una avaluació de resultats (dades dels 

adolescents i joves atesos, assoliment d’objectius i impacte en els usuaris i usuàries).  

Per a realitzar aquesta avaluació, es pot preveure la participació de les persones usuàries a través 

d’enquestes de valoració del servei, grups de discussió o altres mecanismes. 

L’Ajuntament es reserva la facultat de demanar altra documentació que estimi necessària sobre la gestió del 

servei. 

11. Difusió del servei i drets d’imatge 

La titularitat de l’equipament i dels serveis que s’hi presten és municipal, per això, l’adjudicatari resta obligat 

al següent: 

 No utilitzar el nom i la imatge interna o externa de l’equipament amb motius publicitaris o qualsevol altre 

d'interès exclusiu de l’adjudicatari, sense que ho autoritzi prèviament i de forma expressa l'Ajuntament 

del Masnou. 

 En qualsevol difusió d'activitats i serveis de l’equipament que realitzi l’adjudicatari, haurà de fer constar 

la titularitat municipal de la mateixa, així com els logotips de l’Ajuntament del Masnou, en els termes que 

estableix el Manual d’imatge corporativa disponible al lloc web de l’Ajuntament. 

 En qualsevol element de retolació i senyalització del servei haurà de constar sempre el caràcter 

municipal de la mateixa, realitzant-se de conformitat amb els criteris i la normativa de l’esmentat Manual 

d’imatge corporativa. Els diversos elements de papereria (fulls amb capçalera, sobres, targes...) hauran 

de ser autoritzats per l’Ajuntament del Masnou i estar d’acord amb el disseny corporatiu. 

La tècnica d’Infància i Joventut    El cap de l’àrea de Comunitat i Persones 

Vanesa Pons i Ganga     Alexandre Álvarez Mena 

El Masnou, 20 de setembre de 2011 


