PLEC DE PRESCIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
MONITORATGE A 8 ESCOLES

CLÀUSULA 1 OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquest contracte és el servei de monitoratge a 8 Escoles : Octavio Paz, Emili
Juncadella, Concepción Arenal, Eduard Marquina, Marinada, Montseny, Baldiri Reixac i l’
IE El Til·ler , d'acord amb el volum d'hores que s'especifica.
CLÀUSULA 2 TERMINI D’EXECUCIÓ
Els treballs objecte del present contracte s’iniciaran el dia 12 de març de 2018 i
finalitzaran el 30 de juny de 2018, amb un període d’activitat previst de 69 dies.
Aquest contracte és prorrogable del 10 de setembre al 21 de desembre de 2018, amb
un període d’activitat del 71 dies, tot respectant els períodes previstos de vacances
d’acord a l’Ordre que estableix el calendari escolar del curs.
CLAUSULA 3 LLOC DE LA PRESTACIÓ
Cada servei de monitoratge es realitzarà a l’adreça de l’escola assignada.
CLAUSULA 4 HORARIS I CALENDARI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
El servei es durà a terme durant la franja horària del matí entre les 8:30-9:00h i les
12:00 - 12:30, d’acord amb la dedicació que es fixi amb la direcció del centre educatiu,
amb una dedicació horària de 3,5h.
El nombre estimat de dies hàbils per a l’execució d’aquest contracte és de 67 dies tal
com s’especifica a la clàusula 2.
Per tant, es calcula que el contracte consistirà en la prestació del següent nombre
d’hores: 1.876h.
Per a la prestació del servei, cal tenir en compte que els centres educatius es regeixen
per l’ordre del Departament d’Ensenyament que estableix el calendari escolar de cada
curs acadèmic. Això implica que els centres educatius establiran els dies festius de
lliure disposició que determini l’ordre.

CLAUSULA 5 CONDICIONS PER A LA REALITZACIÓ DEL SERVEI
L’empresa contractant haurà de realitzar el servei durant la franja horària establerta.
Per a qualsevol tema relacionat amb la prestació del servei, el personal de l’empresa
estarà sota les directrius de l’empresa o de la Direcció del centre en aquells casos en
que l’empresa li faci delegació expressa.

La tipificació de les tasques a realitzar per part dels/les monitors/es assistiran els
alumnes de 3 anys matriculats en el centre educatiu, sempre sota la supervisió del
personal docent, essent les tasques específiques les consignades en la clàusula 6a.
La prestació d’aquesta contractació s’entén en funció del preu unitari per hora de
servei.
El preu de sortida de la licitació, els preus unitaris per hora de servei i els imports del
contracte estan convenientment especificades al Plec de Clàusules Administratives
particulars d’aquest procediment.
Només seran facturades les hores efectivament prestades i conformades per les
direccions dels centres.

CLAUSULA 6 DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
Les tasques a desenvolupar són les següents:






Col·laborar amb els mestres tutors del primer curs del segon cicle de l'educació
infantil en el procés educatiu dels alumnes (principalment en el
desenvolupament d'hàbits d'autonomia i en l'atenció a les necessitats
bàsiques).
Col·laborar en les activitats d'atenció a les necessitats bàsiques dels infants.
Col·laborar en el desenvolupament d'activitats d'ensenyament i aprenentatge
d'hàbits d'autonomia dels alumnes.
Portar a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre tutor o
la mestra tutora.

Altres tasques específiques del servei


Posar en coneixement del personal docent qualsevol incidència que es
produeixi.



Els monitors/es no tindran relació directa per pròpia iniciativa amb les famílies
de l’alumnat. Exclusivament tindrà relació amb les famílies, si és el cas, quan la
direcció del centre li ho proposi i convidi a participar.



Els monitors/es han de poder participar en les reunions que permetin la
coordinació amb l’equip docent i en aquelles altres que així ho determini la
direcció de l’escola o persona en la que hagi delegat l’assumpció d’orientar la
realització de les seves funcions.



En el cas de produir-se una incidència greu amb un dels alumnes, els
monitors/es hauran de col·laborar conjuntament amb el tutor/a en la redacció
d’un informe.

CLAUSULA 7 ESPECIFICACIONS GENERALS DEL SERVEI


El contractista haurà de substituir el mateix dia l’absència d’un monitor.



L’empresa adjudicatària ha d’oferir al personal que realitza el servei la
formació relativa als primers auxilis de tal forma que sempre hi hagi un monitor
amb aquest coneixements.



En cas de vaga legal de l’àmbit educatiu, el contractista està obligat a garantir
la prestació dels serveis mínims, si estan contemplats legalment.



El contractista haurà de responsabilitzar-se de tots els aspectes laborals,
socials i fiscals del personal, d’acord sempre amb el conveni col·lectiu de
treball del sector de lleure educatiu i sociocultural i la normativa general vigent
en la matèria.



Als efectes d’allò previst a l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors en relació a
l’article 120 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es deixa
constància del fet que en aquest tipus de contracte és d’aplicació la subrogació
de personal.



Els monitors que prestin el servei, a banda d’estar contractats i completament
assegurats segons les normes laborals legals vigents, han d’estar assegurats
pel contractista (o empresa subcontractada, si és el cas) contra qualsevol
contingència física o material que es produeixi en el desenvolupament de la
seva tasca (danys físics, trencament d’ulleres, vestuari, joies, rellotges, etc.
etc.)



El contractista ha de tenir contractada una pòlissa d’assegurança que
garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat civil
que li pugui correspondre per danys i/o perjudicis corporals, materials i/o
conseqüencials consecutius per acció o omissió a tercers en l’exercici de la
seva activitat.

CLAUSULA 8 CONDICIONS DEL PERSONAL
Els monitors/es que prestin els serveis:


Hauran de tenir la titulació acadèmica de Cicle Formatiu de grau superior
d’Educació Infantil.

CLAUSULA 9 FACTURACIÓ I CONFORMITAT DEL SERVEI
La facturació es realitzarà mensualment pel nombre d’hores de servei efectivament
prestades.
Qualsevol altra prestació que superi el nombre màxim d’hores establert no formarà
part del present contracte, no podrà ser exigida per la Direcció del centre i no podrà
ser duta a terme per l’empresa adjudicatària amb càrrec a aquest contracte. Així
mateix, el seu cost no serà en cap cas assumit pel Consorci d’Educació.

El destinatari de la facturació serà:
Consorci d’Educació de Barcelona
Direcció d’Acció Educativa
Pl. Urquinaona, 6.
08010 – Barcelona
NIF. G0801205F
Es lliurarà al Consorci d’Educació de Barcelona, juntament amb la facturació mensual,
el quadrant del servei prestat. Aquest quadrant recollirà sota la indicació de “Rebut i
conforme amb el servei prestat” la signatura del director i el segell del centre en prova
de la realització i conformitat amb el servei.
En aquest quadrant hi constarà, necessàriament:
- Nom del treballador
- Categoria laboral i tupis de contracte
- Mes i dies de prestació del servei
- Horari realitzat

Clara Balaguer Nadal
Coordinadora territorial de l’Àrea de Servei d’educació i Territori
Direcció d’Acció Educativa
Barcelona, 17 de gener de 2018

