Entitat:
Interessat:
ĚƌĞĕĂ͗

AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

Expedient:
E116.4-2/2020
ƌĞĂ͗
Esports
Plec
de2020/7
clausules:

&2175$&7$&,Ï
Expedient: E116.4 0002-2020
Assumpte: &RQWUDFWDFLy del servei de casals d'estiu per a l¶Ajuntament de
Santa Cristina d¶Aro i

PLEC DE PRESCRIPCIONS 7Ê&1,48(6 PARTICULARS DEL SERVEI
DE CASAL D¶ESTIU PER A L¶AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA
D¶ARO

3ODoD de Catalunya ± 17246 Santa Cristina d¶Aro (Baix (PSRUGj ± 7HOqIRQV Centraleta 972 83 70 10 ± Serveis WqFQLFV i
Urbanisme 972 83 60 86 ± Secretaria i Alcaldia 972 83 60 88 ±6HUYHLV(FRQzPLFV

Entitat:
Interessat:
ĚƌĞĕĂ͗

1.

AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

Expedient:
E116.4-2/2020
ƌĞĂ͗
Esports
Plec
de2020/7
clausules:

OBJECTE

3UHVWDFLy del servei de Casal d¶Estiu (Casal de LLEURE, MULTIESPORTIU i de
PATINATGE) de l¶Ajuntament de Santa Cristina d¶Aro. Els casals d¶estiu VyQ una
activitat que, a nivell normatiu, es regeixen pel Decret 267/2016 de 5 de juliol, de
UHJXODFLy de les activitats d¶HGXFDFLy en el LLEURE en les quals hi participen menors
de 18 anys.
6LKLKDSURXLQVFULSFLRQVHVUHDOLW]DUjXQFDVDOMXYHQLOSHUMRYHVGHDQ\V

2.

TIPOLOGIA CONTRACTUAL

Serveis.

3.

RESPONSABLES DEL CONTRACTE:

Marc Vilar Caritg. Coordinador d¶Esports i Joventut.

4.

35(6&5,3&,2167Ê&1,48(6

4.1.'HILQLFLyGHO servei
Els Casals d¶Estiu es defineixen com a activitats de temps lliure per a nens i nenes i
nois i noies, que dins del concepte d¶HGXFDFLy en el lleure i l¶esport, han de promoure
la IRUPDFLy integral dels participants, durant el SHUtRGH de vacances escolars ~OWLPD
setmana de juny, mesos de juliol i agost i els dies de setembre abans de l¶inici de
l¶activitat escolar) de dilluns a divendres no festius.
Els casals d¶estiu constitueixen una activitat XQLWjULD que ha respondre a les necessitats
dels participants i constituir un espai de joc, descoberta, aprenentatge, FRQYLYqQFLD i
respecte als altres. S¶hi IRPHQWDUj l¶aprenentatge de valors i actituds i el fet de fer
amistats i d¶HL[DPSODUOHVH[SHULqQFLHVSHUVRQDOV
L¶Ajuntament de Santa Cristina d¶Aro HVWDEOLUj les pautes d¶RUJDQLW]DFLy i
funcionament del servei per tal que l¶adjudicatari les desenvolupi.
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4.2.2EMHFWHGHODSUHVWDFLyGHOVHUYHL
El Casal d¶estiu pV un servei ~QLF que s¶organitza amb tres modalitats: de Lleure,
Multiesportiu i Patinatge. Per tant, les sortides i els eixos de treball seran els mateixos
per les tres modalitats, i les activitats i els centres d¶LQWHUqV seran diferenciats per
cadascun.
A. CASAL DE LLEURE, MULTIESPORTIU I DE PATINATGE

Destinataris
,QIDQWVGHDDQ\V GH3DqGHSULPjULD
1.

L¶adjudicatari DWHQGUj tots els nens i nenes admesos, entre els quals n¶hi poden haver
amb necessitats educatives especials. Es SURPRXUj la SDUWLFLSDFLy al casal d¶aquests
nens i nenes, sempre i quan puguin participar de les activitats programades i es pugui
assumir el cost del monitoratge de suport per tal d¶atendre¶ls degudament. Les IDPtOLHV
informaran oportunament de les necessitats educatives especials d¶aquests nens i nenes
i proporcionaran a la GLUHFFLy del casal les pautes EjVLTXHV per atendre¶ls de forma
adequada. En el cas que es detecti el cas d¶un usuari amb NEE no informat SUqYLDPHQW
per les IDPtOLHV un cop iniciada l¶activitat, es SODQWHMDUj als responsables del contracte
la necessitat d¶assignar-li un monitor de suport. A l¶inici de l¶activitat s¶HVWDEOLUj un
SHUtRGH d¶REVHUYDFLy per valorar les necessitats reals dels usuaris amb NEE. En IXQFLy
de les necessitats detectades s¶acabaran d¶assignar els monitors de suport que
corresponguin.
(QFDVGHGqILFLWGHSODFHVHVSULRULW]DUDQOHVVROāOLFLWXGGHQHQVLQHQHVGHOPXQLFLSL
6LKLKDSURXLQVFULSFLRQVHVUHDOLW]DUjXQFDVDOMXYHQLOSHUMRYHVGHDQ\V

2.

Places

Les places que s¶oferiran per l¶DQ\VHUDQOHVVHJHQWV
Horari

Juny*

Juliol/Agost
Mes

Juliol/Agost
Juliol/Agost Setmanes
Quinzenes

Setembre*

8.00 - 9.00

0

15

3

18

0

150

60

73

36

9.00 ± 14.00 38

9.00 ± 16.00 0
14
8
32
L¶DIRUDPHQWGHOFDVDOQRSRGUjVXSHUDUPDLOHVSODFHVSHUIUDQMDKRUjULD

0
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Projecte

El Casal de LLEURE es SODQWHMDUj a partir d¶un projecte d¶RUJDQLW]DFLy global, a
desenvolupar a Santa Cristina d¶Aro, amb un plantejament HVSHFtILF per a cada grup,
tenint en compte que els usuaris del Casal s¶organitzaran en grups d¶edat.
Es pot partir d¶un eix de treball FRP~ per a tots els nens i nenes, SHUz FDOGUj adaptar-lo
DOHVGLQjPLTXHVGHFDGDJUXSG¶HGDWDPEHVSHFLDOFXUDDOVQHQVHVPpVSHWLWV
Les activitats s¶organitzaran a partir d¶eixos WHPjWLFV que han de permetre el seu
desenvolupament, adaptades a tots els infants usuaris del servei.
El casal MULTIESPORTIU es SODQWHMDUj a partir d¶un projecte on l¶esport sigui
l¶element aglutinador de totes les activitats proposades.
El casal de PATINATGE es SODQWHMDUj a partir d¶un projecte on el patinatge sigui l¶eix
central de les activitats proposades.
Els licitadors hauran de presentar un projecte d¶RUJDQLW]DFLy i funcionament d¶acord
amb les premisses exposades en aquest plec, per cada tipologia de casal i que, a PpV de
les que figuren com a criteris puntuables que s¶LQFORXUDQHQHO3&$3WDPEpFRQWLQGUj


(O3ODQQLQJGHPHQ~VPHQVXDO

Proposta de personal que KDXUj de contenir un quadrant amb la GLVWULEXFLy KRUjULD
GHOSHUVRQDOFRQWUDFWDWSHUDFDGDPHVVHJRQVODSUHYLVLyG¶usuaris de l¶any anterior.




2UJDQLW]DFLyGHOHVVRUWLGHVLOHVH[FXUVLRQVGHWRWVHOVFDVDOV

2UJDQLW]DFLy de les activitats GLjULHV inclosa la proposta de les sortides a la piscina
municipal.


Aquests aspectes VyQ obligatoris encara que no SXQWXwQ, la seva manca GRQDUj lloc a
l¶H[FOXVLyGHO licitador.
(OVVHJHQWVDSDUWDWVHVWLQGUDQHQFRPSWHDOKRUDGHOHVSXQWXDFLRQV
- Projecte educatiu global amb un centre d¶LQWHUqV i els objectius HVSHFtILFV per a
cada tipus de casal (LLEURE, PATINATGE i MULTIESPORT)
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- Projecte organitzatiu i de JHVWLy que contingui les activitats HVSHFtILTXHV i el
protocol d¶DYDOXDFLyGHOFDVDOG¶estiu
3URMHFWHGHUHODFLyDPEOHVIDPtOLHVLSURWRFROG¶HPHUJqQFLHV
- Altres que el licitador estimi pertinent aportar en UHODFLy als criteris de YDORUDFLy
establerts.

4.

Seus

Les seus de tots els casals d¶estiu a Santa Cristina d¶Aro, s¶ubicaran a:



3DYHOOy0XQLFLSDOG¶Esports
Camp de futbol Municipal

5.

Horari

El CASAL D¶ESTIU de Santa Cristina d¶Aro, s¶RUJDQLW]DVHJRQVHOVKRUDULVVHJHQWV




Bon dia: De 08:00 a 09:00
0DWtGHD
Menjador: de 14:00 a 16:00

6.

Equip educatiu

L¶equip educatiu per cada modalitat de CASAL D¶ESTIU HVWDUj format com a PtQLP
per:
 Una persona directora, que ha de tenir el diploma de director/a i/o equivalent de
monitor en activitats de lleure infantil i juvenil o equivalent.
 Tres coordinadors (un pel Casal de LLEURE, un pel casal MULTIESPORTIU i un
pel casal de PATINATGE), que han de tenir el diploma i/o equivalent de monitor en
activitats de lleure infantil i juvenil o equivalent.
 Monitors. Segons el Decret 267/2016 de 5 de juliol, de UHJXODFLy de les activitats
d¶HGXFDFLy en el lleure en les quals hi participen menors de 18 anys, un 60% del total
dels monitors hauran de disposar del diploma de monitors d¶activitats en lleure infantil i
juvenil i/o equivalent.
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 Segons l¶oferta inicial de places del CASAL DE D¶ESTIU, es preveu que s¶hagin
GHFRQWUDFWDUHOVPRQLWRUVVHJHQWV
-

Mes de juny: 4 persones monitores
Mes de juliol: 14 persones monitores
Mes d¶agost: 7 persones monitores
Mes de setembre: 4 persones monitores

Les titulacions del personal s¶acreditaran de conformitat amb DOOz previst al PCAP i,
com a molt tard, abans de l¶inici de l¶activitat (acta d¶inici).

4.3.SERVEIS COMUNS ALS TRES CASALS

4.3.1.Menjador
Els casals d¶estiu objecte de OLFLWDFLy ofereixen als usuaris la possibilitat de fer ~V del
servei de menjador, ja sigui de forma fixa o eventual.
$TXHVWVHUYHLHVUHDOLW]DUjHQDOJXQORFDOSUz[LPDOD=RQD(VSRUWLYD0XQLFLSDO
En UHODFLy a la SUHVWDFLy de servei de menjador, l¶adjudicatari DVVXPLUj les VHJHQWV
obligacions:

Organitzar i gestionar el servei de menjador, acreditant el compliment de la
normativa reguladora i en especial, el Real Decret 109/2010, de 5 de febrer, pel que es
modifiquen diversos reals decrets en PDWqULD VDQLWjULD i deroga el Decret 202/2000 de
PDQLSXODFLy i GLVWULEXFLy d¶aliments preparats, la Llei 17/2009, de 23 de novembre,
sobre el lliure DFFpV a les activitats de serveis i el seu exercici, la Llei 25/2009, de 22
de desembre, de PRGLILFDFLy de diverses lleis per la seva DGDSWDFLy a la Llei sobre el
OOLXUHDFFpVDOHVDFWLYLWDWVGHVHUYHLVLHOVHXH[HUFLFL
 Informar de quina empresa JHVWLRQDUj el servei de menjador, com WDPEp presentar
WRWDODGRFXPHQWDFLyFRUUHVSRQHQWVHJRQVQRUPDWLYDGHVFULWDDQWHULRUPHQW
 L¶adjudicatari del servei s¶obliga a posar els monitors adients i necessaris segons
les UjWLRV legals per aquest tipus d¶activitat. Entre aquests monitors, un VHUj la persona
directora.
 El servei de menjador pV obligatori pels participants del Casal d¶Estiu que
finalitzin l¶activitat a les 16h
 Gestionar el servei de menjador, acreditant el compliment de la normativa
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reguladora i, en especial, el Decret 267/2016 de 5 de juliol, de UHJXODFLy de les
activitats d¶HGXFDFLyHQHOOOHXUHHQOHVTXDOVKLSDUWLFLSHQPHQRUVGH anys.
 Vetllar per una correcta DOLPHQWDFLy dels nens i nenes i per l¶assoliment dels
KjELWVDFWLWXGVLQRUPHVGHFRQYLYqQFLDDO¶hora de dinar.
 Tenir una cura especial en el cas d¶usuaris amb DOāOqUJLHV i/o LQWROHUjQFLHV
DOLPHQWjULHV que hauran estat comunicades per les IDPtOLHV a WUDYpV del full
d¶LQVFULSFLy
 Determinar l¶empresa de FjWHULQJ o de UHVWDXUDFLy que VXEPLQLVWUDUj el menjar i el
3ODQQLQJGHPHQ~VPHQVXDO

4.3.2.Piscina
El projecte de JHVWLy del servei KDXUj de contemplar, QHFHVVjULDPHQW l¶activitat de
piscina per als diferents grups d¶edat de totes les modalitats del casal d¶estiu, que es
IDUjDODSLVFLQDPXQLFLSDOGH6DQWD&ULVWLQDG¶Aro.
Un cop acabat el SURFpV d¶LQVFULSFLy i determinat els diferents grups d¶edat, la GLUHFFLy
del Casal, juntament amb el responsable del contracte, UHDOLW]DUj la SODQLILFDFLy i el
calendari d¶aquesta activitat, dins els horaris i condicions que estableix aquest plec.
S¶LQWHQWDUj que cada grup d¶edat dels Casals de Santa Cristina d¶Aro hi assisteixi,
almenys, dos cops per setmana. La piscina HVWj disponible de dilluns a divendres, de
DK6LFDOJXpVHVSRGULDSODQWHMDUTXHKLDQHVVLQGRVJUXSVSHUGLD
L¶adjudicatari s¶obliga a acompanyar els nens/es a la piscina, tornar-los al casal i
vetllar en tot moment per la seva seguretat, DL[t com a posar personal de suport als
grups que s¶KDJLQGHGHVSODoDU
El projecte d¶RUJDQLW]DFLy i funcionament del servei GHWDOODUj com es UHDOLW]DUj
l¶activitat.
/DSLVFLQDGLVSRVDUjGHVHUYHLSURSLGHVRFRUULVPH
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5HXQLyGH IDPtOLHV
L¶adjudicatari FRQYRFDUj a les IDPtOLHV abans de l¶inici del SURFpV d¶inscripcions, a
una UHXQLy informativa, per explicar el funcionament general de l¶activitat, la
SURJUDPDFLy prevista, i resoldre dubtes que es puguin plantejar respecte a les
GLQjPLTXHVGHIXQFLRQDPHQW
L¶Ajuntament FHGLUj JUDWXwWDPHQW un espai per a realitzar-hi la UHXQLy i hi GHVLJQDUj
el/la regidor/a de l¶¬UHDFRUUHVSRQHQW

4.3.4.Temporalitat
La SUHVWDFLy efectiva dels serveis inclosos al contracte s¶iniciaran l¶1 de juny i
finalitzaran l¶1 d¶octubre de l¶any en curs (data Pj[LPD de lliurament de la PHPzULD
d¶DYDOXDFLyGHOVHUYHL (OVVHUYHLVFRPSUHQGUDQOHVVHJHQWVIDVHV
De l¶1 de juny fins l¶inici de les activitats objecte del servei (primer dia KjELO
GHVSUpV de la ILQDOLW]DFLy del curs escolar 2019-2020) es realitzaran activitats
SUHSDUDWzULHV QHFHVVjULHV per al desenvolupament del servei VHOHFFLy de personal,
reunions informatives...)
x

El servei dels casals d¶estiu es desenvolupa, dins el SHUtRGH FRPSUqV entre ~OWLPD
setmana de juny (a comptar de l¶HQGHPj de la ILQDOLW]DFLy del curs escolar), de juliol a
setembre fins a l¶ inici de l¶activitat docent. De dilluns a divendres i respectant els
festius locals de l¶any en curs.
x

Des de la ILQDOLW]DFLy de la SUHVWDFLy del servei fins a l¶1 d¶octubre s¶HODERUDUj i
SUHVHQWDUj a l¶Ajuntament la PHPzULD d¶DYDOXDFLy del mateix. La PHPzULD d¶DYDOXDFLy
FRQWLQGUjFRPDPtQLPHOVVHJHQWV apartats:
x

-

Resultat de les enquestes
Nombre de participants i grups
9DORUDFLyGHOHVDFWLYLWDWVUHDOLW]DGHV
9DORUDFLyGHO¶equip de treball
Propostes de millora
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6HOHFFLyGHO¶equip educatiu
Les proves de VHOHFFLy es faran al municipi, tenint SUHIHUqQFLD els monitors de la
SREODFLy i els que ja han treballat anteriorment amb els casals de la SREODFLy havent-hi
d¶DVVLVWLUDODVHOHFFLyXQUHSUHVHQWDQWGHO¶$MXQWDPHQWDPEYHXSHUzVHQVHYRW
Si s¶escau, l¶Ajuntament FHGLUj a l¶adjudicatari els locals necessaris per a fer el SURFpV
GHVHOHFFLyGHO personal.

4.3.6.Inscripcions
Els usuaris dels Casals poden inscriure¶s en el servei de Bon dia, en horari de PDWt o de
PDWtLPHQMDGRU
L¶adjudicatari SURSRVDUj als responsables del contracte un model de fitxa d¶LQVFULSFLy
TXHFRQWLQGUjQHFHVVjULDPHQW
Dades generals de l¶activitat
Dades de l¶XVXDUL QRPFRJQRPVDGUHoDFXUVHVFRODUILQDOLW]DW e-mail)
'DGHVGHOSDUHPDUHRWXWRU QRPFRJQRPVDGUHoDWHOqIRQ e-mail)
'DGHVPHGLFRVDQLWjULHVGH l¶usuari
2EVHUYDFLRQVLDOWUHVGDGHVVLJQLILFDWLYHVSHUDODUHDOLW]DFLyGH l¶activitat
$XWRULW]DFLySHUDO¶DGRSFLyGHGHFLVLRQVPHGLFRTXLU~UJLTXHVVLIRV necessari
$XWRULW]DFLySHUSXEOLFDURH[SRVDUIRWRJUDILHVG¶activitats del casal
$XWRULW]DFLySHUPDU[DUVRODGHOFDVDO
$XWRULW]DFLy SHUTXq altres persones recullin el nen/a la sortida del casal (amb
LQGLFDFLyGHQRPL WHOqIRQ
/OHJHQGDUHODWLYDDOD/OHLRUJjQLFDGHSURWHFFLyGH dades
Data i lloc de signatura
Signatura del pare, mare o tutor
-

El model de fitxa d¶LQVFULSFLy VHUj revisat i conformat pels responsables de contracte
que podran proposar canvis i/o millores que l¶adjudicatari hi KDXUj d¶incorporar
QHFHVVjULDPHQW Un cop consensuat el model de fitxa d¶LQVFULSFLy l¶adjudicatari
l¶HQYLDUj en format PDF, als responsables del contracte SHUTXq el tinguin disponible
quan s¶REULHOSHUtRGHG¶inscripcions.
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L¶adjudicatari HVWj obligat a posar personal els dies de les inscripcions per poder donar
WRWDODLQIRUPDFLyUHTXHULGD
Per tal de formalitzar el pagament de les quotes, l¶Ajuntament SRVDUj a GLVSRVLFLy del
personal de l¶HPSUHVDDGMXGLFDWjULDXQ739
Un cop tancat el SURFpV d¶LQVFULSFLy es proporcionaran a l¶Ajuntament les llistes dels
nens/es inscrits/es.
6HOHFFLyGHOVXVXDULVLIRUPDFLyGHOVJUXSV
Els casals d¶estiu atendran nens i nenes de 3 anys (ja escolaritzats a P3) a 16 anys (4r de
ESO).
L¶adjudicatari DWHQGUj tots els nens i nenes admesos, entre els quals n¶hi poden haver
amb necessitats educatives especials (en endavant, ³NEE´).
Es SURPRXUj la SDUWLFLSDFLy al casal d¶aquests nens i nenes, sempre i quan puguin
participar de les activitats programades i es pugui assumir el cost del monitoratge de
suport per tal d¶atendre¶ls degudament.
Les IDPtOLHV informaran oportunament de les necessitats educatives especials d¶aquests
nens i nenes i proporcionaran a la GLUHFFLy del casal les pautes EjVLTXHV per atendre¶ls
de forma adequada. La GLUHFFLy del casal SRGUj contactar amb els professionals que
atenen aquests infants per tal d¶REWHQLUXQDLQIRUPDFLyFODUDVREUHOHVVHYHVQHFHVVLWDWV
En el cas que es detecti el cas d¶un usuari amb NEE no informat SUqYLDPHQW per les
IDPtOLHV un cop iniciada l¶activitat, es SODQWHMDUj als responsables del contracte la
necessitat, si s¶escau, d¶assignar-li un monitor de suport. L¶DVVLJQDFLy dels monitors de
suport es IDUj en IXQFLy de les necessitats detectades per cada usuari i per tal de
facilitar la seva LQWHJUDFLy en el grup i la seva SDUWLFLSDFLy activa en les activitats
programades.
A l¶inici de l¶activitat s¶HVWDEOLUj un SHUtRGH d¶REVHUYDFLy per valorar les necessitats
reals dels usuaris amb NEE.
L¶adjudicatari DVVXPLUj les dos primeres vetlladores per acollir infants amb NEE, la
resta les DVVXPLUj l¶Ajuntament en cas que l¶adjudicatari no hagi realitzat una millora
HQODSUHVWDFLyGHOVHUYHL
En cas de GqILFLW de places es prioritzaran les VROāOLFLWXG de nens i nenes del municipi,
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en igualtat de condicions per tots.

4.3.8.Funcions de l¶equip educatiu
L¶equip educatiu YHWOODUj per l¶H[HFXFLy del programa amb les condicions QHFHVVjULHV de
sanitat, seguretat i higiene.
'XUj a terme la GLUHFFLy general de l¶activitat, la FRRUGLQDFLy i el seguiment, DL[t
com la GLQDPLW]DFLy de l¶equip de monitors per tal d¶assegurar-ne l¶efectivitat
SHGDJzJLFDL WqFQLFD

&RPXQLFDUj qualsevol LQFLGqQFLD al responsable del contracte per correu HOHFWUzQLF i
FRQVXOWDUj qualsevol DFWXDFLy a fer derivada de situacions imprevistes, alhora que
LQIRUPDUj amb regularitat i sempre que se li requereixi, del funcionament general de
l¶activitat i la seva RUJDQLW]DFLy i desenvolupament. 1RPpV en casos de Pj[LPD
XUJqQFLDOHVFRPXQLFDFLRQVHVIDUDQWHOHIzQLFDPHQW

'HILQLFLyGHO¶RUJDQLJUDPDLGHOSHUVRQDOTXHSUHVWDUjHO servei
Un cop finalitzat el SURFpV d¶LQVFULSFLy l¶empresa DGMXGLFDWjULD UHDOLW]DUj amb la
VXSHUYLVLy del responsable del contracte, l¶organigrama definitiu del personal per cada
mes, d¶acord amb les UjWLRV establertes, el Q~PHUR d¶inscripcions i els grups d¶edat.
$TXHVWRUJDQLJUDPDHVSUHVHQWDUjHQOHVUHXQLRQVSUqYLHVDO¶inici de cada mensualitat.

5HODFLyGHO¶Ajuntament amb l¶empresa DGMXGLFDWjULD
L¶empresa KDXUj de presentar a l¶Ajuntament, quan li sigui requerida, la GRFXPHQWDFLy
relativa a la FRQWUDFWDFLy del personal, DL[t com les dades del personal seleccionat, la
GLVWULEXFLyGHILQLWLYDGHPRQLWRUVSHUFDGDJUXSG¶edat, etc.
(OSHUVRQDOFRQWUDFWDWKDXUjGHWHQLUXQDHGDWPtQLPDGHDQ\V
Es SRGUj incorporar la figura de pre-monitors o estudiants en SUjFWLTXHV que, en cap
cas, computaran a efectes de personal a contractar. En aquests casos, pot ser que els
SUDFWLFDQWVWLQJXLQXQDHGDWPtQLPDGHDQ\V
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L¶empresa DGMXGLFDWjULD FRQWUDFWDUj el personal necessari per a la SUHVWDFLy del servei
donant compliment a les disposicions legals i UHJODPHQWjULHV vigents en PDWqULD laboral
i de seguretat social.
El personal que contracti l¶empresa DGMXGLFDWjULD per a la SUHVWDFLy del servei no WLQGUj
cap mena de YLQFXODFLy laboral amb l¶Ajuntament, essent per compte de l¶empresa
totes les obligacions laborals i de Seguretat Social.
L¶empresa DGMXGLFDWjULD SRGUj incorporar a l¶equip, SUqYLD consulta i DXWRULW]DFLy de la
GHOUHVSRQVDEOHGHOFRQWUDFWHODILJXUDGHSHUVRQDOGHVXSRUWORJtVWLF
En tot el que afecta el personal contractat per al desenvolupament dels casals d¶estiu
s¶KDXUj de donar compliment a l¶establert en el Decret 267/2016 de 5 de juliol, de
UHJXODFLy de les activitats d¶HGXFDFLy en el lleure en les quals hi participen menors de
18 anys, i al 3r conveni FROāOHFWLX del sector del lleure educatiu i sociocultural de
Catalunya per als 2011 a 2016, publicat al DOGC Q~P 6910 de 10 de juliol del 2015, i
totes les seves modificacions i/o actualitzacions.
L¶adjudicatari del servei KDXUj de donar compliment a les obligacions establertes a
l¶DUWLFOHqGHO¶esmentat Decret.
L¶adjudicatari s¶obliga a retribuir el personal contractat per a la SUHVWDFLy del servei
d¶acord amb el Conveni &ROāOHFWLX del sector del lleure educatiu i sociocultural de
&DWDOXQ\D FRGLGHFRQYHQLQ~P 

4.3.11.Obligacions de l¶Ajuntament
L¶ Ajuntament de Santa Cristina d¶$URHVIDUjFjUUHFGH







Cedir els espais on es realitzaran les activitats
&HGLUHOVHVSDLVSHUDIHUODVHOHFFLyGHO personal.
Cedir l¶HVSDLSHUDODUHXQLyDPEOHVIDPtOLHV
Distribuir la publicitat del casal d¶estiu (cartells i fulletons)
$VVXPLUODQHWHMDGHOVHVSDLVRQHVUHDOLW]DUjO¶activitat.
Tot el que no estigui establert com a obligacions de l¶adjudicatari.
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6HJXLPHQWDYDOXDFLyLPHPzULD
L¶adjudicatari KDXUj de facilitar a l¶Ajuntament tota la LQIRUPDFLy i GRFXPHQWDFLy que
OLVLJXLUHTXHULGDHQUHODFLyDO&DVDOVG¶Estiu.
L¶adjudicatari ha de permetre les inspeccions i controls i ha de mantenir amb els
responsables de l¶Ajuntament reunions SHULzGLTXHV de FRRUGLQDFLy i seguiment.
Aquestes reunions es realitzaran setmanalment.
L¶adjudicatari QRWLILFDUj als responsables del contracte qualsevol LQFLGqQFLD que es
produeixi en el desenvolupament de lµactivitat, sobretot aquelles que fan UHIHUqQFLD a la
seguretat dels usuaris, a les LQVWDOāODFLRQV i a les relacions amb les IDPtOLHV Aquestes
notificacions es faran via correu HOHFWUzQLF al responsable del contracte. 1RPpV en
FDVRVGHPj[LPDXUJqQFLDOHVFRPXQLFDFLRQVHVIDUDQ WHOHIzQLFDPHQW
Finalitzada l¶activitat, es SUHVHQWDUj una PHPzULD avaluant l¶activitat que LQFORXUj
propostes de millora en el funcionament general, la qual es SUHVHQWDUj abans del dia 1
d¶octubre de cada anualitat. El contingut d¶aquesta PHPzULD es detalla al punt 6
d¶aquest Plec.

4.3.13.Publicitat
L¶adjudicatari s¶obliga a l¶HGLFLy al seu FjUUHF de la publicitat de l¶activitat i
l¶DMXQWDPHQWGHODGLVWULEXFLyGHFDUWHOOV XQLWDWV LIXOOHWRQV XQLWDWV 
El disseny del cartell i els fulletons l¶DVVXPLUj l¶adjudicatari d¶acord amb les directrius
de l¶Ajuntament, que GRQDUj el vistiplau al disseny i als continguts que proposi
l¶adjudicatari.
El IXOOHWy KDXUj de contenir, REOLJDWzULDPHQW les informacions generals del
funcionament del casal i la fitxa d¶LQVFULSFLy el contingut de la qual WDPEp s¶KDXUj
SDFWDWSUqYLDPHQWDPEO¶Ajuntament.
L¶$MXQWDPHQWHVIDUjFjUUHFGHODGLVWULEXFLyGHODSXEOLFLWDW
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4.3.14.Material i assegurances
L¶empresa DGMXGLFDWjULD DSRUWDUj tot el material fungible necessari per a desenvolupar
les activitats del Casal.

5HVXOWDUjREOLJDWRULTXHO¶DGMXGLFDWDULGLVSRVLGHOHVVHJHQWVSzOLVVHVG¶assegurances:
L'entitat organitzadora o l'entitat promotora de l'activitat ha de contractar, per a
totes les persones participants, una DVVHJXUDQoD d'accidents personals amb les
cobertures VHJHQWV per despeses G DVVLVWqQFLD VDQLWjULD un PtQLP de 6.000 euros; per
GHIXQFLy un PtQLP de 5.000 euros, i per invalidesa permanent, un PtQLP de 6.500
euros. En el VXSzVLW de GHIXQFLy d'una persona menor de 14 anys, O DVVHJXUDQoD s'ha de
destinar a cobrir les despeses de sepeli.
x

L'entitat organitzadora o l'entitat promotora ha de contractar una DVVHJXUDQoD de
responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de l'activitat
amb uns OtPLWV PtQLPV G LQGHPQLW]DFLy de 300.000 euros per YtFWLPD i 1.200.000 euros
per sinistre.
x

L¶empresa DGMXGLFDWjULD FRPXQLFDUj la UHDOLW]DFLy de l¶activitat, d¶acord amb el TXq
estableix el Decret 267/2016.
Les notificacions s'han de presentar de manera REOLJDWzULD per via HOHFWUzQLFD a
WUDYpV de l'apartat 7UjPLWV del web de la Generalitat de Catalunya
(http://tramits.gencat.cat), de la seu HOHFWUzQLFD de la Generalitat de Catalunya. Sens
perjudici que es pugui presentar als altres registres que preveu l'article 25 de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de UqJLP MXUtGLF i de procediment de les administracions
S~EOLTXHVGH Catalunya.
x
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5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PREU DEL CONTRACTE
1. El pressupost baseGHOLFLWDFLypV,9$LQFOzV
2. El valor estimatGHOFRQWUDFWHpVGH,9$H[FOzV
3. El preu unitari Pj[LP de OLFLWDFLy per cada infant assistent al casal, es
GHVJORVVDGHODVHJHQWPDQHUD
Horari

Juny*
(Preu
dia)
2,64¼

8.00 - 9.00
(Bon dia)
9.00 ± 14.00
9.00 ± 16.00
GLQDULQFOzV

12,44¼

Juliol/Agost Juliol/Agost
per mes
Quinzenes
complert
39,60 ¼
22,00 ¼
199,10 ¼
389,40 ¼

121,00 ¼
222,00 ¼

Juliol/Agost
Setmanes
11,00 ¼
66,00 ¼
116,00 ¼

Setembre*
(Preu per
dia)
2,64¼
12,44¼

* S¶hauran d¶DJDIDUWRWHOSHUtRGHFRPSOHW
$TXHVWSUHXVHVFRQVLGHUHQDPELYDLQFOzV
8VXDULVPj[LPVSHOFDVDOGHOSUHVHQWDQ\
Horari

Juny*

Juliol/Agost
Mes

Juliol/Agost
Juliol/Agost Setmanes Setembre*
Quinzenes

8.00 - 9.00

0

15

3

18

0

9.00 ± 14.00 38

150

60

73

36

9.00 ± 16.00 0

14

8

32

0

Aquest pressupost inclou tota mena de despeses, arbitris o taxes que s¶originin per
motius del Contracte i l¶H[HFXFLy del servei; DL[t com les despeses en control de
qualitat, seguretat i salut, despeses de FRPXQLFDFLy despeses generals i benefici
industrial.
L¶import Pj[LP determinat Wp FDUjFWHU de Pj[LP i els licitadors no el podran superar en
cap cas aquests imports, ni conjuntament ni XQLWjULDPHQW La SUHVHQWDFLy d¶ofertes que
VXSHULQDTXHVWVLPSRUWVVHUDQGHVHVWLPDGHVDXWRPjWLFDPHQW
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6. CRITERIS/ASPECTES D¶$'-8',&$&,Ï1(*2&,$&,Ï
&ULWHULVGHYDORUDFLyREMHFWLXV
a) 0LOORURIHUWDHFRQzPLFD: fins a 50 punts.
La SXQWXDFLy dels licitadors es UHDOLW]DUj en SURSRUFLy a la seva oferta, segons la
IRUPXODVHJHQW
Q~PHURPj[LPGHSXQWV [ SUHXJOREDOGHO¶RIHUWDPpVHFRQzPLFDSUHVHQWDGD
___________________________________________________________________=
Preu global de l¶oferta que es puntua


1~PHURPj[LPGHSXQWV

(50)


Preu global: pV el resultat de sumar el Q~PHUR estimat d¶usuaris per cada franja
KRUjULD multiplicat pel preu ofertat pel licitador per cada usuari i franja KRUjULDPHV
(segons el quadre del punt 5 del PPT).
A efectes d¶atribuir els punts corresponent, es SUHQGUj en FRQVLGHUDFLy l¶import
corresponent al pressupost de OLFLWDFLy de totes les ofertes PREU AMB IVA
(;&/Ñ6 tant en el VXSzVLW de licitadors que gaudeixin d¶una H[HPSFLy subjectiva de
l¶IVA com en el VXSzVLW de licitadors que no comptin amb la referida H[HPSFLy
d¶acord amb el que diu, entre d¶DOWUHVOD5HVROXFLyGHO7$&5&
L¶import del preu de sortida Wp FDUjFWHU de Pj[LPV i els licitadors no podran
incrementar-lo. La SUHVHQWDFLy d¶ofertes que superin el preu de sortida (conjunta o
separadament) seran excloses
b) Millores de la SUHVWDFLy del servei: fins a un Pj[LP de 5 punts
TXHFRQVLVWHL[HQLHVGLVWULEXHL[HQGHODVHJHQW manera:
 Increment de vetlladors per fer front a infants amb NEE, fins un

Pj[LP de 5 punts, els quals s¶aplicaran a UDy de 2,5
punts/monitor d¶increment del tercer vetllador. Els dos primers
els ha d¶DVVXPLUREOLJDWzULDPHQWO¶empresa.
&ULWHULVGHYDORUDFLyVXEMHFWHVDMXGLFLGH valor
 9DORUDFLy de la PHPzULDSURMHFWH d¶RUJDQLW]DFLy i funcionament del
servei presentada pel licitador: fins a un Pj[LP de 45 punts, GLVWULEXwWV de
ODVHJHQWPDQHUD
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 Centre d¶LQWHUqVGH&DVDOGHOOHXUH0XOWLHVSRUWLXLGH3DWLQDWJHfins a 6 punts.
SXQWVSHUFDGDFHQWUHLQWHUqVSXQWSHUODSUDFWLFLWDWLSXQWSHUO¶DYDOXDFLy 
 2EMHFWLXVHVSHFtILFVGHO&DVDOGHOOHXUH0XOWLHVSRUWLXLGH3DWLQDWJHfins a 12 punts.
SXQWSHUFDGDREMHFWLXHVSHFtILFTXHVLJXLUHDOLVWDLPHVXUDEOH 
 Activitats i continguts del Casal de lleure, Multiesportiu i de Patinatge: fins a 12
punts.
(1 punt per cada activitat o contingut, ha de ser coherent amb els objectius HVSHFtILFV i
avaluables)
 $YDOXDFLyLQLFLDOLILQDOGHOFDVDOG¶estiu: fins 5 punts.
(1 punt per cada instrument o criteri d¶DYDOXDFLy 
 Protocol d¶DFWXDFLyHQFDVGHPDODOWLDRDFFLGHQWGHOVLQIDQWVfins a 5 punts.
(2,5 punts per la SUHVHQWDFLy d¶un protocol real d¶DFWXDFLy i 2,5 punts per la IRUPDFLy
GHOSHUVRQDOGHOFDVDOHQHPHUJqQFLHV SULPHUVDX[LOLV'($VRFRUULVPH 
 &RPXQLFDFLyDPEOHVIDPtOLHVfins a 5 punts.
(1,25 punts per TXq la FRPXQLFDFLy tingui perspectiva de JqQHUH i 1,25 punts pel
UHWRUQGHODLQIRUPDFLyDPEOHVIDPtOLHV 

La PHPzULDSURMHFWH d¶RUJDQLW]DFLy i funcionament del servei ha de contenir
FRPDPtQLPHOVVHJHQWVDSDUWDWV
 Projecte educatiu global amb un centre d¶LQWHUqV i els objectius
HVSHFtILFV per a cada tipus de casal (LLEURE, PATINATGE i
MULTIESPORT)
 Projecte organitzatiu i de JHVWLy que contingui les activitats
HVSHFtILTXHVLHOSURWRFROG¶DYDOXDFLyGHOFDVDOG¶estiu
 3URMHFWHGHUHODFLyDPEOHVIDPtOLHVLSURWRFROG¶HPHUJqQFLHV
 Altres que el licitador estimi pertinent aportar en UHODFLy als criteris de
YDORUDFLyHVWDEOHUWV
0j[LP deu (10) folis A4 a doble cara, lletra Arial de 10pt. Els fulletons
publicitaris, fulles d¶LQVFULSFLy o cartelleria en general no comptaran en el
paginat i es podran adjuntar com a annexos.

Santa Cristina d'Aro, data de la firma digital
Coordinador d'Esports i Joventut
Marc Vilar Caritg
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