1. CONDICIONS GENERALS
1.1. Objecte del plec

El present Plec de condicions té per objecte fixar les prescripcions tècniques que
regiran el procediment per a l’adjudicació de la prestació de serveis de monitoratge i
mediació pel desplegament i suport al programa “Juguem? als patis i places que es
porta a terme de de l’Àrea d’Integració i Convivència de l’Ajuntament de Salt.
Davant les necessitats detectades des dels diferent serveis que intervenen en el
benestar integral dels infants de Salt, neix l’any 2011 el projecte Juguem? Aquest
programa pretén desenvolupar una proposta d’èxit d’ús compartit i consensuat de
l’espai públic que pugui ajudar i articular el model d’intervenció en medi obert al
municipi de Salt.
Una de les principals singularitats del municipi de Salt és el gran nombre de nens i
nenes que sovint utilitza el carrer com espai de joc, gairebé un 25% del total de la
població correspon a la franja d’edat situada entre els 0/15 anys, tanmateix poques
vegades van acompanyats de la figura d’un adult que vetlli per l’Infant i per les
relacions que pugui establir amb altres usuaris de l’espai públic.
D’altra banda, a vegades es produeixen petits conflictes entre infants, joves i persones
adultes sovint deguts de voler aplicar usos que xoquen amb les expectatives d’uns i
d’altres i que per tant sinó s’afronten i es cerca la mediació i el pacte entre ells,
aquestes petites tensions poden acabar essent molt més punyents i intenses.
D’alguna manera a través del programa “Juguem? als patis i places es pretén crear
l’hàbit entre la ciutadania del territori d’un espai educatiu més enllà de l’escola,
potenciar els espais d’educació informal, la família, el barri, la comunitat veïnal i en
general tot l’entorn de l’Infant.
1.2. Condicions tècniques bàsiques del contracte

Llocs on s’han de realitzar els serveis de monitoratge i mediació del programa
“juguem als patis i places”: els monitors donaran suport a les activitats programades
en els següents espais:
-

-

Pel que fa a les places:
o Plaça Catalunya
o Plaça del Mercat
o Plaça de la Llibertat
o Altres espais públics que la coordinació del programa Juguem? decideixi
obrir per necessitats del servei
Pel que fa als patis
o Pati de l’escola la Farga
o Espai Som Salt (antic espai Tramuntana)
o Altres patis d’escola que la coordinació del programa “Juguem”?
decideixi obrir per necessitats del servei

Pel que fa el mediador/a, l’àmbit territorial estarà relacionat amb els itineraris segurs
- Itinerari I
o El circuit que enllaça l’escola FEDAC, el Pla i el Gegant del Rec
- Itinerari II (A executar durant l’exercici de l’any 2019)
o El circuit que enllaça l’escola la Massana, Silvestre Santaló i les Deveses
amb l’escola la Farga i Pompeu Fabra
- Itinerari III (A executar durant l’exercici 2020)
o El circuit que enllaça l’escola les Arrels i mas Masó amb les escoles
Vilagran i Veïnat
1.3. Sota els següents condicionants:
-

-

-

-

El servei de monitoratge i de mediació estarà tutelat per la figura del Director/a
del programa Juguem? i s’haurà d’adequar al pla de treball establert per la
Coordinació del programa.
L’empresa o entitat adjudicatària podrà suggerir i aportar qüestions que puguin
suposar una millora de les activitats ,
L’empresa o entitat adjudicatària haurà de coordinar-se amb l’ajuntament i/o
amb altres entitats que tinguin responsabilitats en la gestió i execució del
programa “Juguem?”
Els monitors/es i el mediador/a assistirà a les reunions de programació i de
treball que es proposin des de la coordinació i la Direcció de patis i places del
programa “Juguem?”
Prestar servei de monitoratge amb continuïtat, garantint les substitucions de
personal
El servei pel que fa els monitors serà de 18h a la setmana, les tardes de dilluns
a divendres i dissabte.

HORARI D'ESTIU
Monitors/es dilluns
dimarts
dimecres
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
1
18:00-19:00 1
1
1
19:00-20:00 1
1
1
20:00-21:00 0,5
0,5
0,5
Total
2,5
3,5
2,5
Reunions
Intervenció directe a patis i
places

dijous
0,5
1
1
1
0,5
4

divendres dissabte

1
1
0,5
2,5

1
1
1
3

Total
0,5
2
5
5
3,5
18

* En funció de les necessitats del servei, aquest horari pot experimentar
modificacions.
HORARI D'HIVERN
Monitors/es dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

dissabte

Total

11:00-12:00

1

1

12:00-13:00

1

1

13:00-14:00

1

1

14:00-15:00
15:00-16:00

0,5

0,5

16:00-17:00

1

2

1

17:00-18:00

1

1

1

1

1

5

18:00-19:00

1

1

1

1

1

5

19:00-20:00

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Total

2,5

3,5

2,5

4

2,5

2,5
3

18

Reunions
Intervenció directe a patis i places

* En funció de les necessitats del servei, aquest horari pot experimentar
modificacions.
-

El servei a càrrec del mediador/a serà de 14h a partir del quadre horari
següent:

HORARI MEDIADOR/A PROGRAMA “JUGUEM?”
Mediador/a
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
TOTAL

dilluns
1
1
1

dimarts
1
1
1

dimecres
1
1
1

dijous
1
1
1

divendres
1
1
--

3

3

3

3

2

Total
5
5
4

14

* En funció de les necessitats del servei, aquest horari pot experimentar
modificacions.
1.4. Aspectes específics a tenir en compte a partir de les necessitats del servei
-

Els horaris tant dels monitors/es com del mediador/a poden variar en funció de
les necessitats del servei
En els dies que les condicions meteorològiques no permetin desenvolupar
l’activitat en els patis i places amb normalitat es realitzarà un programa
alternatiu vinculat als objectius del servei en un espai cobert que proporcionarà
l’Ajuntament de Salt (equipament Mas Mota o Espai Som Salt).

1.5. Descripció del servei de monitoratge

-

Dinamitzar les activitats del Juguem? Als patis i a les places.
Ajudar en la preparació de les activitats i la programació.

-

-

-

Transmissió de valors individuals i col·lectius, tot contribuint a l’educació
integral dels infants utilitzant els recursos que ofereixen les activitats
d’educació en el lleure.
Dinamitzar un grup d’infants i desenvolupar-hi activitats de lleure.
Assistir a les reunions de coordinació convocades.
Implicar-se de forma responsable en el projecte.
Ser un referent educatiu per als infants i les famílies.
Conèixer i complir la normativa general de les diferents activitats de lleure que
organitzi el projecte Juguem?
Encarregar-se i portar la responsabilitat del grup d’infants que es trobin a
l’espai que tingui assignat tenint en compte que la naturalesa de les activitats
és en el medi obert.
Mediar i gestionar les situacions de conflicte que es puguin produir en el marc
de les activitats de medi obert.

1.6. Descripció del servei de mediació
-

-

-

-

Treballar i coordinar-se amb les diferents àrees de l’Ajuntament, escoles,
instituts i entitats que en diferents circumstàncies poden aportar solucions a
determinades problemàtiques que es poden produir dintre el marc dels
itineraris segurs: Integració i Convivència, Joventut, Policia Municipal, Serveis
socials, urbanisme, educació, etc…
Dur a terme valoracions i coordinacions de treball amb l'àrea d'Integració i
Convivència, escoles, educació 360 etc... i sobretot amb la responsable tècnica
del JUGUEM?.
Portar a terme els itineraris segurs: programar les activitats, coordinar i
contactar amb les escoles i instituts, fer la difusió, fer-ne seguiment durant el
curs escolar i aconseguir que tingui continuïtat amb el temps.
Fer contacte amb els comerciants, entitats, referents religiosos, i altres agents
que es creguin oportuns pel bon funcionament del projecte.
Tenir cura de la dinamització dels itineraris segurs tant en les escoles com en el
seu entorn.
Gestionar i preveure el material necessari per dur a terme les activitats que es
vulguin desenvolupar amb els itineraris segurs.
Encarregar-se de la difusió dels itineraris en les xarxes socials i la web del
JUGUEM?
Acabar de desenvolupar els dos itineraris segurs que queden per dur a terme.
Estar present a les hores punta per fer suport a altres serveis si s’escau.
Vetllar pel seguiment i el bon funcionament del projecte dels Itineraris segurs.
Elaborar la memòria final d’avaluació de les diferents activitats que es
desenvolupen en el marc del programa «Itineraris segurs».
A banda d’aquesta relació de tasques, assumir-ne de noves atès que es tracta
d’un projecte que es troba en el seus inicis i que per tant poden sorgir noves
necessitats que s’hauran d’afrontar sempre que l’horari acordat ho permeti.

2. ÀMBIT DE LA PRESTACIÓ

2.1 Àmbit territorial

L’àmbit territorial d’aquest Plec pel que fa als monitors/es i el mediador/a serà el que
s’ha definit en el punt dedicat a explicar les condicions tècniques bàsiques del
contracte, tanmateix l’ L’Ajuntament es reserva el dret d’incrementar o, si s’escau,
reduir, l’àmbit territorial del servei en qualsevol moment, per causa justificada segons
les necessitats del servei i de mutu acord amb l’empresa prestadora del servei.
2.2 Àmbit temporal

L’empresa contractista haurà de tenir en compte les particularitats del calendari
natural d’una banda i del calendari escolar. Atès que es tracta d’activitats que es
desenvolupen en l’espai públic, s’hauran d’adaptar a les directrius que s’estableixin
des de la coordinació i des de la direcció del programa “juguem”? ja que el tipus i el
perfil d’activitats varien segons les estacions de l’any, per la qual cosa es fa necessari
proposar dos tipus de programacions:
-

Una programació d’estiu (primavera/estiu)
Una programació d’hivern (tardor/hivern)

En aquest sentit, l’empresa, i o entitat, podrà participar a través dels monitors/es o bé
amb la persona que consideri més escaient en el disseny i l’elaboració de la
programació.
Respecte el mediador/a, en els períodes de vacances escolars, i preveient que les
feines relacionades amb els itineraris segurs pot minvar, l’Ajuntament es reserva el
dret de modificar l’horari i les tasques d’aquest servei en qualsevol moment, per causa
justificada segons les necessitats del servei i de mutu acord amb l’empresa prestadora
del servei.
2.3 Àmbit Funcional
La contractació implicarà:
Pel que fa els monitors





L’execució de les programacions perfilades per la coordinació i pel Director/a
de monitors del Juguem?
Les coordinacions que siguin necessàries per tal de valorar el bon funcionament
de les activitats de patis i places del Juguem?
La planificació i direcció del servei, a partir de la coordinació de l’adjudicatari
amb l’ajuntament.
Si s’escau portar a terme alguna petició relacionada amb l’ocupació de la via
pública, es farà arribar als responsables de l’àrea d’integració i convivència
perquè tramitin els permisos corresponents (no implica cost addicional per
l’adjudicatari)





Si l’adjudicatari vol introduir algun canvi que afecta al servei haurà de
comunicar-ho prèviament als responsables tècnics de l’ajuntament que hauran
de valorar si la proposta és viable i que no signifiqui un perjudici pel servei.
S’estableix un mínim de sis supervisions anuals vinculades als servei entre els
responsables del servei i l’adjudicatari. Les supervisions implicaran el lliurament
de dos informes semestrals: el primer a 30 de juny i el segon a 31 de desembre.

Aquests informes han d’ajudar a posar al corrent l’evolució de la dinàmica dels
monitors/es en relació en relació al programa “patis i places”, especificant els punts
forts i els punts febles del treball realitzat i oferir un recull de propostes que puguin
ajudar a millorar-la.
Pel que fa la mediador/a:









L’execució de les programacions relacionades amb l’execució dels “itineraris
segurs” a les escoles. Cal tenir present que el programa “itineraris segurs”
implica fonamentalment una actuació de caràcter comunitari.
Les coordinacions que siguin necessàries per tal de valorar el bon funcionament
de les activitats i actuacions del programa d’”Itineraris segurs”
La planificació i direcció del servei, es portarà a terme a través de la coordinació
de l’adjudicatari amb l’ajuntament.
Si s’escau portar a terme alguna petició relacionada amb l’ocupació de la via
pública, es farà arribar als responsables de l’àrea d’integració i convivència
perquè tramitin els permisos corresponents (no implica cost addicional per
l’adjudicatari)
Si ocasionalment sorgeix un conflicte en el marc del programa “patis i places”
del programa “Juguem”, el mediador/a haurà de dedicar una part del seu
temps a mediar entre les diferents parts en conflicte
Si l’adjudicatari vol introduir algun canvi que afecta al servei haurà de
comunicar-ho prèviament als responsables tècnics de l’ajuntament que hauran
de valorar si la proposta és viable i que no signifiqui un perjudici pel servei.
S’estableix un mínim de sis supervisions anuals vinculades als servei entre els
responsables del servei i l’adjudicatari. Les supervisions implicaran el lliurament
de dos informes semestrals: el primer a 30 de juny i el segon a 31 de desembre.

Aquests informes han d’ajudar a posar al corrent l’evolució de la dinàmica de mediació
en relació els “itineraris segurs”, especificant els punts forts i els punts febles del
treball realitzat i oferir un recull de propostes que puguin ajudar a millorar-la.
2.4 Organització i descripció del Servei
Documents de programació del Servei
Procediment de gestió
Els aspirants a l’oferta de contractació presentaran un pla de treball en el qual s’haurà
d’especificar al detall la relació de tasques a realitzar. Aquest document haurà
d’incloure els següents apartats:



Mitjans personals adscrits a la contractació

Es definirà la relació de tasques que es portaran a terme tant des del servei de
monitoratge, com des del servei de mediació i s’haurà d’explicar com es desplegaran i
es concretaran a través dels respectius equips de treball. L’equip de treball haurà
d’estar encapçalat pel tècnic encarregat del servei que serà l’interlocutor amb la
coordinadora del programa Juguem? I per defecte amb el tècnic de l’àrea d’integració i
convivència.
Es definirà el personal que es contractarà, acreditant l’experiència, qualificació i
titulació.


Sistemes i mitjans de coordinació i comunicació

L’èxit i optimització de la realització dels serveis, depèn en gran part, d’un bon sistema
d’informació, comunicació i coordinació. Aleshores les tasques que es derivin de la
coordinació seran fonamentals per establir el control de la qualitat del servei
Es mostra esquemàticament l’arquitectura del sistema de comunicació i coordinació a
implementar i especificar en el Procediment de gestió.

La programació del projecte Juguem? pel que fa al programa de patis i places penja de
la figura del coordinador/a del projecte amb estreta col·laboració amb el Director/a de
monitors/es. La Direcció Tècnica de l’empresa adjudicatària s’haurà de coordinar amb
la figura del coordinador/a del programa. Aleshores els monitors rebran les consignes
a través del Director/a de monitors i també de l’empresa adjudicatària que hauran
estat pactades a través de les trobades mantingudes amb el tècnic/a coordinadora del
programa.

Pel que fa al mediador/a
La programació s’executarà a través de les instruccions que arribin a través de la figura
del coordinador/a del programa Juguem? que alhora també haurà traslladat a la
Direcció Tècnica de l’empresa adjudicatària les mateixes directrius.
3. SEGURETAT I SALUT LABORAL

L’empresa contractista ha de tenir cura del compliment estricte de les normes de
seguretat, tant en la gestió del servei com en l’atenció en la prevenció de sinistres i
accidents, atès que tant el servei de monitoratge com el de mediació es desenvolupen
dins l’espai públic i aquesta és una qüestió que s’ha de tenir en compte.
4. CRITERIS DE QUALITAT
En el supòsit que els monitors/es o mediador/a per qüestions personals o de malaltia
causin baixa de l’activitat, l’empresa adjudicatària haurà de substituir-les per perfils
adequats i idonis a les tasques encomanades
Els períodes de vacances s’hauran de cobrir degudament. L’Ajuntament contracta un
servei per tot l’any i entén que s’ha de cobrir independentment dels períodes de
vacances
5. DURADA DE LA CONTRACTA
La durada de la contracta serà d’un any, més una pròrroga d’un altre any a partir de la
data de signatura del contracte.
6. MITJANS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
En el Procediment de gestió, els aspirants inclouran l’Organigrama i funcions del
personal habitual que es preveu per assolir els compromisos de la contracta.
Pel que fa a la contractació dels 2 monitors/es i del mediador/a, l’empresa serà
responsable de:
 La contractació del personal.


L’afiliació i cotització a la Seguretat Social del conjunt del personal fix i temporal
adscrit en qualsevol moment a la contracta, havent d’estar al corrent de
pagament.



El compliment de les disposicions legals aplicables: laboral, seguretat i higiene,
de protecció front el trànsit rodat, d’atenció i previsió sanitària, etc.



Acreditar que l’empresa compleix amb la formació de seguretat i salut laboral
pel que fa als treballadors associats a la contracta, i acreditar novament
aquesta formació en cas d’incorporacions o canvis de treballadors.



La utilització de sistemes de captació d’informació i comunicació mòbils.

Qualsevol canvi referent a la plantilla associada a l’execució de la contracta, haurà de
ser informat a l’ajuntament.
L'empresa contractista haurà d’implementar mesures en matèria de gestió de
personal, que tendeixin a una creixent eficiència del Servei, i professionalitat de les
persones, especialment pel que fa a:



La formació tècnica continuada del personal del Servei
La formació envers la qualitat en els seus múltiples aspectes: àmbit comunitari,
espai públic, activitats de medi obert, etc.

6.1 Vestuari i seguretat i higiene del personal
El personal del servei portarà una jaqueta a l’hivern i una samarreta a l’estiu que
l’identificaran amb el programa Juguem? Aquest equipament serà subministrat per
l’ajuntament de Salt
L'empresa adjudicatària seguirà les normes dictades en cada moment per les autoritats
laborals competents en aquesta matèria i, en particular, en allò que es refereix a:
previsió de mesures a prendre per a la protecció del personal en relació a les activitats
que es desenvolupen regularment en l’espai públic.
6.2 Deures dels monitors/es i del mediador/a
• Transmissió de valors individuals i col·lectius, tot contribuint a l’educació integral dels
infants utilitzant els recursos que ofereixen les activitats d’educació en el lleure.
• Dinamitzar un grup d’infants i desenvolupar-hi activitats de lleure.
• Assistir a les reunions de coordinació convocades.
• Implicar-se de forma responsable en el projecte.
• Ser un referent educatiu per als infants i les famílies.
• Treballar de manera coordinada amb la resta de personal i complir les tasques
assignades per el seu coordinador.
• Conèixer i complir la normativa general de les diferents activitats de lleure que
organitzi el projecte Juguem?
• Encarregar-se i portar la responsabilitat del grup d’infants que tingui assignat tenint
en compte que la naturalesa de les activitats és en el medi obert.
• Mediar i gestionar les situacions de conflicte que es puguin produir en el marc de les
activitats de medi obert.
 Si s’escau una situació que s’ha de gestionar en un altre servei derivar-lo informant
del cas i motivant la derivació
• I totes aquelles relacionades i similars que se li assignin per part de l’Ajuntament
sempre i quan siguin adequades al seu perfil professional.
Deures del mediador/a programa itinerari segurs del projecte “juguem?”













Transmissió de valors individuals i col·lectius, tot contribuint a l’educació integral
dels infants utilitzant els recursos que ofereixen les activitats d’educació en el
lleure.
Dinamitzar i informar a tots els actors que puguin tenir algun tipus de relació amb
els itineraris (escoles, comerços, associacions de veins, policia, agents cívics, etc.)
Assistir a les reunions de coordinació convocades.
Implicar-se de forma responsable en el projecte.
Esdevenir un referent educatiu i de mediació en relació els itineraris segurs per a
les escoles, les famílies i els infants.
Treballar de manera coordinada amb la resta de personal i complir les tasques que
han estat assignades pel coordinador.
Tenir cura del bon estat de la senyalètica vinculada al recorregut dels itineraris
segurs.
Mediar i gestionar les situacions de conflicte que es puguin produir en el context
del desplegament i compliment dels itineraris segurs
Si s’escau una situació que s’ha de gestionar en un altre servei derivar-lo informant
del cas i motivant la derivació
I totes aquelles relacionades i similars que se li assignin per part de l’Ajuntament
sempre i quan siguin adequades atès el seu perfil professional

6.3 Perfils dels llocs de treball
L’empresa contractarà personal convenientment qualificat per portar a terme les
actuacions relacionades amb els monitors/es i amb el mediador/a.
La direcció dels serveis correspondrà a l’adjudicatari, el qual haurà de designar una
persona competents i responsable que serà el referent i l’ interlocutor amb
l’Ajuntament per coordinar les actuacions del servei
6.4 El referent del Servei
Seran obligacions del referent dels serveis les següents tasques:



Fer arribar i recolzar als serveis de monitoratge i de mediació la planificació i les
actuacions que s’hagin establert a través de les reunions de coordinació.
Com a interlocutor entre l’adjudicatari i l’Ajuntament , assistir a les reunions de
seguiment i de coordinació convocades pels tècnics del programa Juguem?.



Atendre els avisos, indicacions i instruccions que l’ajuntament consideri
convenients per assolir els objectius del contracte.



Facilitar a l’ajuntament tota la informació relativa a la gestió del serveis
estipulada al present plec, o que se l’hi sol·liciti.



Informar i/o demanar el vist-i-plau a la direcció tècnica del Servei Municipal,
per possibles canvis que hi pugui haver al Servei, i informar de qualsevol
incidència en relació a aquest.



La persona coordinadora de l’empresa ha de complir les següents condicions:
o
o



Experiència i formació en gestió de serveis relacionats amb el lleure
socioeducatiu i la mediació.
Capacitat organitzativa i de decisió davant les situacions que es puguin
presentar a patis i places i en els itineraris segurs.

L’ajuntament de Salt dotarà amb accés a la xarxa corporativa i amb
prerrogativa per utilitzar el software propi de l’administració.

6.5 Mitjans materials fungibles
Atès que en les places es porten a terme diferents tallers que requereixen de
material fungible per poder desenvolupar-se, cal subratllar que aquests material es
subministraran des de l’Àrea d’Integració i Convivència de l’Ajuntament de Salt.
6.6 Requeriments en matèria d’informació
L’empresa contractista ha de facilitar la següent informació:
-

Full d’incidències del servei en cas que es produeixi algun problema o
anomalia, així com circumstàncies o incidències significatives que s’observin
en l’execució del servei.
Aportar la informació que es demani des de la Coordinació/Direcció per
redactar el diari de camp.
Informe semestral dels treballs realitzats.

6.7 Control d’execució dels serveis
Els objectius de l’Ajuntament són els següents:


Revisar la correcte execució del servei per part del contractista en base al
contracte signat. L’organització del servei fixada a l’oferta, i la verificació de que
els serveis que s’han contractat es troben cada dia treballant a l’espai públic.



Actualitzar el control en base a les modificacions d’organització pactada entre
l’Ajuntament i el contractista.

