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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE SERVEI DEL
SALÓ INFANTIL I JUVENIL DE NADAL DE L’AJUNTAMENT
DE ROSES
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1. Presentació .
L’atenció als infants constitueix una obligació ineludible de la societat i, en particular, dels
poders públics. El lleure es considera un espai important de la vida dels individus i fonamental
en la dels infants, els quals disposen de molt temps lliure i tenen una edat òptima per adquirir
hàbits, aprenentatges i forjar, d’aquesta manera, la personalitat adulta.
El present document té l’objectiu de descriure i analitzar quines són les causes que fan que
sigui necessària la contractació del servei de “Saló infantil i Juvenil de Nadal” que dóni
cobertura en aquestes activitats de lleure educatiu a la població infantil i juvenil del municipi
en aquest periode de vacances escolars.
Aquest servei té una consideració de necessari, atès que a la localitat no hi ha oferta
alternativa de similars característiques que funcioni en aquestes dates assenyalades.
El “Saló infantil i Juvenil de Nadal a Roses” és una proposta d’activitats de lleure amb finalitat
lúdica i educativa per als nens i nenes de Roses que intenta donar resposta a aquestes
necessitats i fer possible que infants i adolescents gaudeixin de manera profitosa d’aquest
temps d’oci.

2. Antecedents, història i evolució del S ervei
La realització del “Saló infantil i Juvenil de Nadal” al municipi de Roses, ha tingut la història i
evolució següent :
1. L’Ajuntament de Roses va organitzar les primeres atraccions infantils o Parc de Nadal, el
mes de desembre de 1990. Es va realitzar a la Plaça Catalunya de Roses.
2. El Nadal de 1991, es va realitzar já el primer “Saló infantil i Juvenil de Nadal”, al Pavelló
Poliesportiu Municipal.
3. Inicialment, el departament de l’ajuntament encarregat d’organitzar-ho va ser l’àrea
d’esports. Ho va fer directament, contractant el monitors i amb col·laboració amb entitats
esportives i de lleure del municipi.
4. Posteriorment, l’organització d’aquesta activitat va pasar al departament de joventut, i va
ser durant aquest periode que el servei es va externalitzar.
5. Aquests darrers anys, la responsabilitat de l’organització ha tornat a recaure a l’àrea
d’esports i joventut municipal, i aquest servei també s’ha realitzat a través d’empreses
externes.
6. Des de l’any 2016, i amb l’adeqüació de la pista polivalent municipal, la ubicació del “Saló
infantil i Juvenil de Nadal” s’ha canviat a la instal·lació esmentada.
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7. L’Ajuntament de Roses té la voluntat de continuar oferint aquest servei, ja que aquestes
activitats acullen a un important nombre de nens i joves de la vila, durant aquest període
de vacances escolars.
8. Per a aquest motiu, s’ha el·laborat un nou Plecs de prescripcions tècniques per
externalitzar el servei i la gestió integral del “Saló infantil i Juvenil de Nadal” de Roses, en
les que l’empresa tindrà les funcions pròpies de direcció, organització, selecció de
personal, dotació de mitjans materials necessaris, gestió del personal adscrit al contracte,
l'afiliació i cotització a la Seguretat Social, així com qualsevol responsabilitat que es pugui
derivar de l'organització i gestió del “Saló infantil i Juvenil de Nadal” de Roses .

3. Marc Jurídic
3.1. Normativa aplicable
El servei es prestarà amb estricte compliment de la normativa següent:
 Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals

participen menors de 18 anys (DOGC núm. 7157, 07.07.2016).
 Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport (DOGC núm. 5123,

02.05.2008).
 III Conveni Col·lectiu del sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya per als anys

2011 a 2016 (codi conveni núm 79002295012003 (DOGC núm. 6910, 10.07.2015).

4. Necessitats a cobrir
4.1. Situació actual
Segons el padró actual, Roses compta amb 19.486 habitants, dels quals 2.035 són infants
entre els 3 i 12 anys (10,44%). Actualment existeixen a Roses 5 escoles d’educació infantil i
primària, quatre de públiques i una de concertada. En aquest darrer curs 2017-18 hi ha
escolaritzats a Roses 1.992 infants en aquesta franja d’edat.
En els periodes de vacances escolars hi ha 2 fets molt rellevants que ens condueixen a la
necessitat d’ofertar una programació d’activitats educatives i de lleure de qualitat per a la
població infantil del municipi, i que són :
 La necessitat social de la majoria de les famílies treballadores, que aquests periodes de
vacances escolars solen coincidir en les époques de més dedicació i/o ocupació laboral,
fent que disposin de menys temps per a dedicar als seus fills i hagin de buscar propostes i
ofertes que els omplin una part del temps lliure que disposen els infants, i
 Que aquest 10% aproximat de la població (infants entre 3 i 12 anys), acostumats també a
la realització de moltes activitats extraescolars (esportives, lleure, etc…) durant els periodes
lectius, necessita i demanda també l’existència d’aquest tipus d’activitats en els periodes
vacacionals.
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El “Saló infantil i Juvenil de Nadal” és una oferta d’activitats de lleure amb finalitat lúdica i
educativa per als nens i nenes de Roses. Aquesta proposta de lleure educatiu, intenta donar
resposta a aquestes necessitats abans esmentades i fer possible que infants i adolescents
gaudeixin de manera profitosa d’aquest temps d’oci.

4.2. Dades de participació anteriors
Les dades de participació en el “Saló infantil i Juvenil de Nadal” dels darrers anys han estat les
següents :
Any

Durada

Núm. participants

Nadal 2015

8 dies

540

Nadal 2016

10 dies

777

Nadal 2017

7 dies

704

4.3. Idoneitat del contracte
Per tant, de tot el que es desprén dels apartats anteriors podem concloure que el contracte
que es projecta, és l’idoni i l’adeqüat per satisfer l’objecte i el contingut de les necessitats
que es pretenen cobrir.

5. Preu del Contracte
5.1. Consideracions relatives al càlcul del preu de cost del contracte
El càlcul que s’ha fet per determinar l’import del preu base de licitació d’aquest servei, i que
dóna un increment de preu sobre la base de licitació del concurs anterior respon a :
a. Durada de l’activitat
El passat Nadal 2017-18, el “Saló infantil i Juvenil de Nadal” es va obrir les seves portes al
públic, durant 7 dies. Per a aquestes properes vacances de Nadal, i d’acord amb el
calendari, surten 2 dies d’activitat més que l’any passat.
b. L’increment del l’equips de monitors.
El fet de comptar amb un rocòdrom d’escalada a la instal·lació, i que es vulgui aprofitar com
una activitat recreativa més a oferir, fa necessària la presència d’un monitor especialista
d’escalada durant l’horari d’obertura del Parc.
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5.2. Import del contracte
L’externalització del servei de Casals Municipals, a través de concurs públic, d’acord amb allò
que s’estableix en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i el que es desprèn
d’aquesta memòria justificativa, puja a un import anual de SETZE MIL DOS-CENTS
QUARANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS (16 .248 ,27 €), IVA NO INCLÒS .

5.3. Desglòs dels conceptes del preu del contracte
El càlcul del cost d’aquest servei s’ha realitzat segons els conceptes i els imports que es
desglossen en el quadre següent :

CONCEPTES

IMPORTS
5.729,28 €

Sous i Salaris

335,00 €

Material Activitats i tallers

8.200,00 €

Inflables i atraccions
Transport, muntatge i recollida

600,00 €

Despeses generals (5%)

743,21 €

Benefici (5%)

743,21 €

TOTAL :

16.350,70 €

S’adjunta com a ANNEX A LA MEMÒRIA el desglòs dels costos del “Saló infantil i Juvenil de
Nadal”.

Roses , a la data de la signatura electrònica.

(Document signat electrònicament)
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