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MOTIVACIÓ 

La necessitat d’aquest concurs ve motivat per la impossibilitat de desenvolupar 
les accions descrites en el Pla Local de Prevenció en Drogues de Vilanova i la 
Geltrú amb personal propi de la plantilla d’aquest ajuntament, tant per motius 
d’horaris com de calendari. 
 

CONDICIONS TÈCNIQUES 

Clàusula 1.- Obligacions 
 
L’empresa o associació adjudicatària es compromet a executar les accions 
descrites en el Pla Local de Prevenció en Dogues de Vilanova i la Geltrú, pel que 
fa  als eixos d’intervenció descrits en el Pla : prevenció i educació,  prevenció i oci, 
prevenció i comunitat i prevenció i coneixement. Així com la coordinació del propi 
Pla. 
 
Clàusula 2.- Funcions 
 
1.- Prevenció i educació: 
 

• Adolescents i joves: 60 tallers de prevenció del consum de drogues a la 
població escolaritzada (secundària i batxillerat). 

• Adolescents i joves de col·lectius de risc: 10 tallers de prevenció del 
consum de drogues. 

• Agents educatius: assessorament a professionals de l’educació. 
• Famílies d’adolescents i joves: 3 xerrades/ taller 
• Famílies d’adolescents i joves: servei d’assessorament familiar sobre 

alcohol i altres drogues  4 hores a la setmana. 
 
2.- Prevenció i oci: 
 

• Famílies d’adolescents i joves sancionats per consum o tinença de 
substàncies il·legals a la via pública: servei de mesures alternatives amb un 
total de 141 h. any. 

• Joves entitats i associacions: intervencions amb entitats de joves 15 h. any 
• Joves de 16 a 30 anys: assessoria de joves a l’Oficina Jove 3 hores 

setmanals. 
• Usuaris i promotors d’oci nocturn: 5 intervencions  de 5 hores en espais de 

festa  
 
3.- Prevenció i comunitat: 
 

• Ciutadania en general: elaboració de materials de difusió: 35h. 
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• Ciutadania en general: concurs de logo del Pla , 25h. 
• Professionals del mitjans de comunicació: 10h. 

 
4.- Prevenció i coneixement: 
 

• Formació per a professionals de l’educació 5h. 
• Formació per a professionals sanitaris 5h. 
• Formació per a professionals dels cossos de seguretat 5h. 

  
 
Clàusula 3.- Personal i serveis: 
 
a) L’empresa o associació adjudicatària és compromet a desenvolupar amb 
personal propi totes les accions  descrites en la clàusula 2. 
 
b) El personal que executi les accions disposarà de la titulació acadèmica 
corresponent, així com expertesa en la temàtica  a tractar.  
 
c) L’empresa o associació adjudicatària haurà de donar d’alta a la Seguretat 
Social al seu  personal, així com formalitzar el corresponent contracte laboral que 
cobreixi tot el període de prestació del servei. Aquest personal no tindrà cap 
vinculació jurídica amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
e) L’empresa o associació concessionària disposarà del personal necessari a fi i 
efecte de cobrir les baixes per malaltia, permisos i contingències similars. 
 
Clàusula 4.-  Condicions del Personal: 
 
Tot el personal que executi les prestacions dependrà únicament del contractista 
adjudicatari a tots els efectes, sense que aquest o aquell i l’ajuntament existeixi 
cap vincle de dependència funcional ni laboral. A tal efecte, prèviament a l’inici de 
l’execució del contracte, l’empresa o associació contractista és obligada a 
especificar les persones que efectuaran les prestacions i a acreditar la seva 
filiació i situació d’alta a la Seguretat Social. Durant la vigència del contracte, cal 
comunicar prèviament a l’Ajuntament qualsevol substitució o modificació 
d’aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s’ajusta a dret. 
 
Clàusula 5.- Període  
 
1 any prorrogable a un altra any 
 
Clàusula 6.- 
 
El còmput global d’hores per desenvolupar les accions descrites es de 834 h. 
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Clàusula 7.-  Drets i obligacions 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’obliga a: 
 
- Cedir els espais i instal·lacions municipals a l’Associació  o empresa 
adjudicatària, així com l’equipament necessari per a la realització de les tasques 
descrites. 
 
- Fer-se càrrec de totes les despeses de consum i manteniment derivades de l’ús 
responsable d’aquestes instal·lacions municipals (neteja, llum, telèfon, fax, línia 
ADSL i lloguer de copiadora),  
 
- Proveir del material imprès necessari relatiu a les tasques descrites. 
 
- El dret d’ús que es constitueix a favor de l’empresa o associació adjudicatària no 
podrà ser cedit a cap altra persona física o jurídica, pública o privada. 
 
L’empresa o associació  adjudicatària s’obliga a: 
 
- Tenir cura de la instal·lació municipal cedida, de respectar tots els béns de 
l’immoble, i, després de l’ús, deixar-ho tot en les mateixes condicions en què ha 
estat cedit. 
 
- No practicar obres de cap tipus en el local cedit sense avís previ, per escrit, a 
aquesta Administració municipal.  
 
 
- Trametre a l’ajuntament, informes mensuals de l’activitat així com la memòria 
anual  
 
- Assistir a les activitats organitzades pels organismes de promoció turística 
nacionals / comarcals que la Regidoria de Desenvolupament local i Promoció de 
la Ciutat cregui convenients. 
 
- Assistir a les reunions tècniques de coordinació i totes aquelles que es disposi 
per l’anàlisi  i millora del servei. 
 
- Fer-se responsable davant de qualsevol organisme públic de totes les 
obligacions i prestacions que la legislació social vigent estableix. 
 
-  Prestar de forma directa el servei, amb prohibició absoluta de cedir-lo, aliar-lo o 
sotsarrendar-lo, salvat de l’autorització expressa de l’Ajuntament, la qual només 
es podrà atorgar per causes extraordinàries justificades degudament. 
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- Sotmetre’s en tot moment a les indicacions, observacions o ordres que, respecte 
al servei, dicti l’Ajuntament. 
 
- Dotar al personal contractat al seu càrrec dels processos de formació per 
millorar la qualitat del servei.  Dotar-se de les eines necessàries per realitzar 
processos d’avaluació i qualitat del servei que han de prestar. Dels continguts i 
resultats d’aquestes avaluacions es donarà compte a l’Ajuntament. 
 
- L’empresa o associació adjudicatària del servei estarà obligada a respectar la 
representació exterior que correspon a l’Ajuntament  de Vilanova i la Geltrú com a 
titular del servei, tant a efectes de relació amb altres entitats o persones com amb 
la premsa o qualsevol mitjà de difusió. 
 
Clàusula 8.- Pressupost del contracte 
El pressupost que servirà de base per a la licitació del contracte és de 20.016,00 
euros anuals, sense IVA o qualsevol altre impost. (834 hores x 24,00€/hora). 
 
Clàusula 9.- 
L’empresa o associació adjudicatària del servei ha de designar una persona 
responsable per a la bona marxa dels treballs i el comportament del personal, 
també ha de fer d’enllaç amb l’ajuntament . 
 
Clàusula 10.- Drets i obligacions. 
A més dels drets i obligacions que es contemplen al Plec, i de portar a terme la 
prestació objecte del contracte  amb la deguda eficàcia, eficiència i qualitat 
l’adjudicatari gaudirà dels drets següents: 
 
a.- Percebre de l’Ajuntament, mensualment, el preu que resulti de l’adjudicació, 
prèvia presentació de les factures corresponents i en relació al servei efectuat, i 
conformada pel responsable del servei. 
 
b.- Ser indemnitzat en el cas de resolució anticipada del contracte per causes no 
imputables al contractista 
 
c.-Qualsevol altre que legalment li correspongui. 
 


