PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE DEL
SERVEI DEL “SALÓ INFANTIL I JUVENIL DE NADAL“ DE L’AJUNTAMENT DE
ROSES

1. Objecte del servei
L’objecte d’aquest Plec és la regulació de les condicions tècniques relatives al contracte de
serveis per la realització de les diferents activitats de lleure incloses dins del programa del
Saló Infantil i Juvenil de Nadal de l’Ajuntament de Roses.

2. Descripció i objectius de l’activitat
El Saló Infantil i Juvenil de Nadal de Roses 2018 (d’aquí en endavant SIJLL Roses 18), és una
oferta d’activitats de lleure amb finalitat lúdica i educativa per als nens i nenes de Roses.
L’objectiu principal de la realització del SIJLL Roses 18 és poder oferir als infants i joves de
Roses, durant el període de vacances nadalenques, un espai lúdic i recreatiu, a on a més de
poder realitzar activitats de joc lliure, disposin d’alternatives educatives i formatives (tallers,
ludoteca), adaptades a la seva edat, i amb motius relacionats amb les dates de celebració de
l’activitat i a l’entorn a on viuen i es relacionen.
Com a objectius específics del tindríem :
- Fomentar la participació i convivència en temps de vacances escolars.
- Afavorir el contacte i la socialització dels infants.
- Facilitar jocs i activitats que estimulin la creativitat, imaginació, iniciativa, responsabilitat i
civisme dels infants.
- Gaudir de recursos i activitats lúdico-educatives.
- Desenvolupar tallers i activitats que els permetin relacionar-se entre ells: tallers de
manipulació, de psicomotricitat, tallers relacionats amb el centre d’interès del casal,
activitats esportives, sortides, excursions, etc.
- Afavorir l’educació en valors i l’adquisició de noves capacitats i habilitats mitjançant activitats lúdiques en un marc de joc i diversió.
- Contribuir al creixement integral d’infants i joves, formant-los com a futurs ciutadans
compromesos i integrals.
El projecte educatiu del SIJLL Roses 18, haurà de proposar als nens i nenes unes activitats
educatives, desenvolupades des d’una vessant lúdica i recreativa, en un espai adequat pel
joc, en base a atraccions, inflables, circuits d’aventura i activitats dirigides, en funció de les
diferents franges d’edat. Així mateix, el SIJLL Roses , ha de proposar uns espais formatius,
destinats a la realització de tallers educatius i activitats interactives, etc.... També tindrem un
espai diferenciat per a ludoteca a on hi trobarem tota una selecció d’activitats i jocs d’un altre
caire.
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3. Dates i horaris
El Saló Infantil i Juvenil de Lleure 2018, organitzat per l’Àrea d’Esports i Joventut de
l’Ajuntament de Roses, està previst que es desenvolupi durant els dies 22, 24, 27, 28, 29 i 31
de desembre de 2018, i els dies 2, 3 i 4 de gener de 2019. És a dir, tots els dies de les
vacances escolars menys els festius (inclosos dissabtes) . El dia 5 de gener (vigília de Reis),
tampoc hi ha Saló Infantil.
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L’horari previst d’activitat del SIJLL Roses 18 és, totes les tardes, des de les 16,00 hores fins
a les 19,00 hores.
El muntatge i adeqüació de l’espai, s’haurà de fer el divendres 21 de desembre .
El desmuntatge de l’espai, s’haurà de fer el divendres 4 de gener per la tarda, a l’acabar
l’activitat.
Per a posteriors anualitats s’haurà de tenir en compte que el Saló Infantil de Nadal, per norma
general, començarà sempre l’endemà de l’últim dia lectiu escolar, i es realitzarà tots els dies
menys els festius (dissabtes inclosos) fins el 4 de gener (inclòs).

4. Lloc i espais de realització
Les instal·lacions i activitats del Saló s’ubicaran i es desenvoluparan a la pista polivalent,
ubicada a la zona esportiva municipal, i en cas de necessitat o interès de l’Ajuntament de
Roses, es podria utilitzar el Pavelló Poliesportiu de Roses.
La sala esportiva del pavelló municipal, a on s’ha de desenvolupar el SIJLL Roses 18 , té una
superfície de 45m (llarg) x 27 m (ample). Aquesta sala té un accés principal a través del hall del
poliesportiu (entrada carretera Mas Oliva), i disposa també de 2 sortides d’emergència, una a
cada fons de la pista. El pavelló poliesportiu, disposa també, com a espais auxiliars, de 6
vestidors de grups, 2 magatzems de material, un despatx d’administració i una guixeta al costat
de l’entrada principal.
L’Ajuntament de Roses posarà aquestes instal·lacions, espais o dependències municipals a
disposició del contractista sense cap despesa al seu càrrec.
L’empresa adjudicatària vetllarà pel correcte manteniment i ús de les dependències municipals
a on es realitzi el saló infantil de Nadal.
L’Ajuntament de Roses serà el responsable de la correcta adequació prèvia de tots aquests
espais.
5. Destinataris
Hi podran assistir tots els nens i nenes nascuts entre els anys 2006 i 2015, és a dir, amb edats
compreses entre els 3 i els 12 anys que vulguin realitzar diverses activitats recreatives com ara
jocs amb inflables, tallers, manualitats, etc.
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6. Atraccions, inflables, ludoteca, activitats i tallers
Els requisits mínims pel que fa a les diferents atraccions, inflables, ludoteca i tallers que ha de
tenir el Saló Infantil i Juvenil de Lleure 2018 , són :
 6 Inflables, 2 per a cada franja d’edat: petits (3-4 anys), mitjans (5-7/8 anys) i grans (8/9 12 anys)
 Servei de Ludoteca Infantil, amb un espai convenientment diferenciat, amb jocs, contes,
etc...per a infants d’entre 3 i 5 anys.
 1 circuit d’Aventura (tirolines, pont de micu, etc) o un inflable d’aventura de similars caracteristiques.
 L’Ajuntament ja disposa de rocòdrom en el mateix espai. L’adjudicatari haurà de posar un
monitor especialista d’escalada, per tal que es pugui utilitzar, durant tot l’horari d’obertura
del Saló.
 Espais diferenciats per a tallers amb una programació mínima de 2 tallers diaris.
 Un espai per a jocs interactius per families.
 Un espai per a activitats esportives o inflable esportiu
 Jocs electrònics (mínim 2 pantalles)
 Tanques o estris per a delimitar els diferents espais
 Material divers per la Ludoteca i els tallers: Paper, cartolines, pintures, retoladors, fang, tisores, pinzells, ...
 Decoració, ornamentació, i altres...
 Dinamitzacions i/o actuacions d’animació infantil (mínim 2 ).
Els interessats hauran de presentar, juntament amb la proposta d’atraccions, inflables i
activitats, un programa educatiu, a on es reflexin els diferents tallers a realitzar, les activitats per
a la ludoteca i altres activitats que es proposin.
6.1

Distribució de l’espai

Una proposta bàsica de distribució de l’espai disponible a la sala polivalent, en funció dels
requisits mínims, podria ser similar a la que presentem a continuació :
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7. Règim Jurídic
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).
 Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i
l’adolescència, referent a on estableix que serà requisit per a l’accés i exercici a les
professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors el no haver estat
condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

8. Servei integral
L’adjudicatari haurà de tenir la capacitat i/o possibilitat de fer una gestió integral del Saló infantil
i Juvenil de Lleure de Roses, que a títol enunciatiu comprendrà:
 Elaboració del programa educatiu, a on es reflexin els diferents tallers a realitzar, les
activitats per a la ludoteca i altres activitats que es proposin.
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Organització i planificació dels Centres d’Interès del SIJLL Roses 18.
Organització i planificació de les activitats, ludoteca i tallers a realitzar.
Realitzar les actuacions i dinamitzacions proposades.
Organització i coordinació de la logística (muntatge i desmuntatge de les atraccions i
inflables i acondicionament de l’espai, obertura i tancament de l’espai, etc...) amb els
responsables de l’ajuntament.
Obtenció dels permissos necessaris per la realització de les activitats programades.
Selecció, contractació del personal i alta de l’afiliació i cotització a la seguretat social.
Complir amb la normativa vigent respecte a les titulacions formatives necessàries per al
personal responsable de les diferents activitats
Organitzar i supervisar el servei de venta d’entrades i control d’accès al recinte. Fer les
corresponents liquidacions amb el responsable de l’Ajuntament de Roses.
Organitzar, supervisar i controlar el servei de guarda-roba dels participants.
Subministrar tot el material fungible idoni i necessari per a la realització de les activitats i
tallers previstos.
Informació periòdica sobre la dinàmica del SIJLL Roses 18 al responsable de l’execució i
seguiment del contracte, segons allò que estableixi l’Ajuntament.
Execució de totes les activitats proposades, tant ordinàries com extraordinàries dins d’una
dinàmica participativa i educativa.
Ordenar i netejar els espais d’activitat al acabar cada sessió diària SIJLL Roses 18.
Fer un ús adequat de les instal·lacions, materials i utensilis que l’Ajuntament posi a
disposició de l’empresa.
Elaboració de la memòria i/o l’informe d’avaluació de l’activitat, abans d’un mes des de
que finalitzi cadascún el SIJLL Roses 18.

9. Personal
Per al bon funcionament del SIJLL Roses 18, caldrà comptar amb un equip humà format per
un equip directiu/responsable i un equip de monitors/monitores. Les Titulacions de l’equip
humà, s’hauran d’ajustar a allò que estableix a la normativa vigent, és a dir :
 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).

A continuació, determinem les tasques corresponents a cadascun d’ells:

9.1. L’equip directiu, entre d’altres, haurà de realitzar les següents funcions:
 Dirigir i coordinar l’equip de monitors/es.
 Supervisar les activitats i vetllar pel compliment del programa.
 Organitzar i supervisar el servei de venta d’entrades i control d’accès al recinte. Fer
les corresponents liquidacions amb el responsable de l’Ajuntament de Roses
 Assumir la responsabilitat de que es compleixi el servei, cobrint qualsevol substitució.
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 Vetllar i comunicar qualsevol pèrdua de material o malmesa que es pugui produir a les
instal·lacions.
 Estar en contacte permanent amb els responsables de l’Ajuntament, el qual és el responsable final de la activitat.
L’equip directiu vetllarà per l’execució del programa amb les necessàries condicions
sanitàries, de seguretat i higiene. Durà a terme la direcció general de l’activitat, la
coordinació i el seguiment, així com la dinamització de l’equip de monitors per tal
d’assegurar l’efectivitat pedagògica i tècnica del SIJLL Roses 18.

9.2. L’equip de monitors:
 Realitzar les activitats.
 Avaluar les activitats.
 Assumir la responsabilitat del bon funcionament de les activitats.
 Vetllar per la seguretat i integritat de qualsevol participant a les activitats.
L’equip de monitors és de vital importància alhora de desenvolupar una activitat d’aquestes
característiques. Tenint en compte les funcions educatives i d’animació que haurien de
desenvolupar, seria interessant que aquests complissin una sèrie de requisits:
 Ser Major d’ edat.
 Tenir el títol de Monitor o experiència demostrable en l’educació del lleure.
 Formació acadèmica: coneixements i estudis sobre l’educació tan reglada com no reglada.
 Formació professional: experiència dins el món associatiu i professional de l’educació
i el lleure.
 Actituds i aptituds correctes i necessàries envers la feina.
Caldrà que l’equip humà estigui suficientment dimensionat per garantir la realització de totes les
tasques, funcions i activitats que es requereixen en aquest projecte, i especialment pel que fa
als aspectes de confort i seguretat durant l’ús de les atraccions i/o inflables, així com el
control, l’ordre i la seguretat en tot el recinte.
Considerant totes les atraccions, tallers, activitats i especificacions que es requereixen en el
punt 6 d’aquest plec, l’equip de dirigents (director i monitors), ha de ser d’un mínim de 11
persones.
L’Ajuntament de Roses designarà un o varis responsables
desenvolupament del projecte del SIJLL Roses 18.

del seguiment i verificació del

10. Contractes i Assegurances
L’empresa seleccionarà i contractarà el personal necessari per a la prestació del servei, donant
compliment a les disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria laboral i de seguretat
social. Els contractes realitzats es regularan per allò disposat a la legislació vigent que resulti
d’aplicació i particularment pels articles 12 i 15 de l’Estatut dels Treballadors i demés normativa
social que li sigui d’aplicació.
Així mateix, l'entitat promotora de l'activitat, haurà de contractar les assegurances d'accidents
personals i de responsabilitat per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de l'activitat
d’acord amb la legislació vigent
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11. Projecte Tècnic del Saló infantil i Juvenil de Lleure de Roses
Juntament amb la seva oferta econòmica, els licitadors hauran de presentar, com a requisit
obligatori, el Projecte del SIJLL Roses 18..
En tot cas, l’esmentat projecte s’haurà d’ajustar a l’esquema següent:

A. Programa d’activitats i tallers:
El programa d’activitats ha de recollir com a mínim i de manera obligatòria :
 Proposta/relació d’atraccions i inflables pel Saló Infantil de Lleure, d’acord amb els
requisits mínims establerts en el punt 6 d’aquest Plec.
 Programació diària dels tallers a realitzar (mínim 2 diaris)
 Programa de dinamitzacions i animacions infantils a realitzar (Mínim 2 animacions).
Aquestes 3 punts del programa d’activitats es consideren bàsics i imprescindibles, de tal
manera que si no s’inclouen en el projecte, aquest no podrà ser valorat.

B. Recursos humans
Número de persones de l’equip humà (mínim 1 director i 10 monitors), titulació i
experiència del personal proposat per dirigir l'activitat.
Organització de l’equip directiu i monitors, direcció tècnica i coordinació empresaajuntament.
L’extensió màxima d’aquest projecte ha de ser de 15 fulls DIN A 4 a una sola cara.

Roses, a la data de la signatura electrònica
(Document signat electrònicament)
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