ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, ORGANITZACIÓ I GOVERN OBERT
Departament d’Esports

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
1 . Objecte del contracte
L’objecte del present contracte és la prestació del servei de gestió de l’activitat que es
realitza amb caràcter anual anomenada “Parc de Nadal” al pavelló municipal del
municipi de Pins Vens, destinat a infants d’entre 2 i 14 anys. Per a l’edició de 2016 les
dates per a la celebració seran del 28 de desembre de 2016 al 5 de gener del 2017.
El Parc de Nadal proposat oferirà com a mínim els següents serveis i/o activitats diaris
al públic assistent:
a) Servei de Ludoteca
b) Inflable/s per a l’espai de Ludoteca
c) Inflable/s gran
d) Llits elàstics
e) 1 activitat lúdica infantil (a concretar al projecte)
f) Tallers diaris
g) Espai de jocs interactius per famílies (jocs gegants)
h) Una activitat d’animació, espectacle infantil o similar
Característiques de les activitats:
a) Servei de Ludoteca
Aquest espai estarà integrat dintre de les activitats que s’ofereixen al Parc Nadalenc
però estarà cercat per delimitar l’espai de joc dels més petits. Haurà de disposar d’una
catifa (o similar) per a les zones que els infants hagin de fer servir sense sabates.
Es disposarà un monitor/a que tingui cura d’aquest espai, que només serà accessible
a infants de 3 a 5 anys i a infants d’entre 2 i 3 anys amb la companyia d’un adult.
Disposarà de jocs, pilotes, balancins, contes, o qualsevol altra oferta lúdica apropiada
per un públic d’entre 3 i 5 anys.
b) Inflable/s per a l’espai de Ludoteca
Mínim s’instal·larà 1 inflable. Aquest inflable anirà integrat dintre del recinte del servei
de Ludoteca, destinat a infants d’entre 3 i 5 anys. Es disposarà un monitor/a que vigili
aquesta activitat.
c) Inflable gran
Mínim s’instal·laran 2 inflables. Aquests inflables seran més grans que l’habilitat al
recinte de la ludoteca i estaran destinat a infants d’entre 5 i 14 anys. Es disposarà d’un
monitor/a que vigili aquesta/es activitat/s.
d) Llits elàstics
Aquesta activitat constarà d’un mínim de 4 llits elàstics. Es disposarà d’un monitor/a
que vigili aquesta activitat.
e) Activitats lúdiques, recreatives i/o esportives.
El Parc Nadalenc oferirà una altra activitat lúdica, recreativa o esportiva a escollir per
l’empresa adjudicatària.
Aquesta activitat, que serà organitzada per l’empresa adjudicatària, haurà d’anar
dirigida a la franja d’edat més àmplia possible i es valorarà que no es tracti d’una
activitat que generi cues d’espera molt llargues.
f) Tallers diaris
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A l’espai del Parc Nadalenc s’habilitarà una zona per a la realització de tallers. Els
tallers hauran d’anar dirigits a la franja d’edat més àmplia i estaran coordinats per
monitors. Es realitzarà com a mínim de 1 taller diari.
L’empresa adjudicatària s’encarregarà de l’organització dels tallers així com del seu
contingut, durada i quantitat de tallers que es realitzaran, essent objecte de valoració
segons s’estableix als criteris d’adjudicació.
g) Espai de jocs interactiu per famílies (jocs gegants)
El Parc de Nadal tindrà habilitat un espai de jocs interactiu perquè les famílies puguin
passar una estona jugant. Aquest espai tindrà un mínim de 10 jocs a disposició del
públic assistent.
h) Una activitat d’animació, espectacle infantil, o similar
Cada dia, dintre de l’horari d’apertura del Parc, es realitzarà una activitat d’aminació
infantil al recinte del Parc Nadalenc.
Clàusula 2. Projecte, Estudi de costos i Memòria.
L’empresa adjudicatària estarà obligada a presentar a l’Ajuntament abans de cada
edició ( principis del mes de novembre ) un projecte on quedin reflectits: els continguts,
la descripció de les activitats, i la metodologia que es farà servir en el
desenvolupament d’aquestes. Aquest projecte, a més, haurà d’incloure un estudi de
costos amb els pressupost estimat d’ingressos i despeses.
Al finalitzar el parc de Nadal, l’empresa presentarà al Departament d’Esports una
memòria de l’esdeveniment que inclourà: un resum d’execució; el model d’enquesta de
satisfacció passada als usuaris, i els resultats d’aquesta; els punts a millorar; l’informe
econòmic; i plànol amb el muntatge, i localització dels diferents espais en el lloc
destinat com a seu del Parc de Nadal.
Clàusula 3. Muntatge i desmuntatge de l’activitat
a) El muntatge del Parc de Nadal s’estableix el 26 i 27 de desembre al 2016, i el dies
laborables a concretar per l’administració en edicions consecutives.
b) El desmuntatge del Parc de Nadal es realitzarà el 7 de gener del 2017, i haurà
d’estar enllestit abans de les 15:00 h. En edicions posteriors l’administració establirà
els dies de desmuntatge.
c) Les instal·lacions les obriran i tancaran els responsables de manteniment de les
instal·lacions esportives cada dia, amb els caldrà contactar cada dia a l’arribada i
sortida de les instal·lacions.
d) Els vehicles de transport podran accedir a les instal·lacions els dies de muntatge i
desmuntatge, però hauran d’estacionar-se fora del recinte durant el desenvolupament
de les activitats.
e) El muntatge de la catifa/Moqueta anirà a càrrec dels responsables del manteniment
de les instal·lacions i estar instal·lat abans del 26 de desembre de 2016 el mati, i el
dies laborables a concretar per l’administració en edicions consecutives.
f) La retirada de la catifa/Moqueta anirà a càrrec dels responsables del manteniment
del pavelló.
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g) La netejà de les instal·lacions anirà a càrrec del personal de manteniment del
Pavelló.
H) L’Ajuntament facilitarà els punts de llum amb potencia i quadres elèctrics
homologats i en compliment de la normativa pertinent, per d’instal·lacions dels equips
necessaris per complir amb els requisits del present contracte de serveis.
i) L’Ajuntament facilitarà un tècnic responsable de manteniment pel muntatge i
desmuntatge, i pels horaris en que el parc romangui obert. Aquest tècnic de
manteniment estarà a disposició del l’empresa adjudicatària per possibles
emergències.
Clàusula 4. Pla de prevenció de riscos
L’empresa adjudicatària es compromet a rebre informació del pla de riscos establert al
Pla d’Autoprotecció del Polisportius de Pins Vens i es responsabilitzarà del seu
compliment.
L’empresa adjudicatària queda obligada a complir els preceptes de la Llei 31/1995 de
prevenció de riscos laborals i aquelles altres disposicions normatives o reglamentàries
que, en aquesta matèria, siguin d’aplicació.
A fi de garantir el deure de coordinació preventiva que imposa el Real Decret
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la llei 31/1995, de 8
de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitats
empresarials, l’Ajuntament de Sitges lliurarà a l’empresa adjudicatària, les normes de
prevenció de riscos laborals generals del centre i les instruccions d’actuació en cas
d’emergència, i l’empresa adjudicatària les posarà en coneixement dels seus
treballadors que realitzin les tasques a les diferents instal·lacions, i haurà de vetllar pel
seu compliment.
En qualsevol cas, l’empresa licitadora haurà de lliurar, amb caràcter obligatori els
documents o informació següents:
 Copia de la pòlissa de Responsabilitat Civil de l’empresa, amb justificació de la
seva vigència.
 Concert amb la mútua d’accidents, amb justificació de la seva vigència.
 Modalitat preventiva de què disposa i referència de la mateixa.
 Justificació de que el personal treballador disposa de la formació necessària
per a la realització dels treballs que són objecte de contractació.
 Justificació de que l’empresa disposa de l’avaluació de riscos i, en el seu cas,
de procediments i protocols per aquests tipus de treball.
 Justificació de que té concertada la “vigilància de la salut”.
L’empresa, en funció de cada àmbit concret de treball, establirà les mesures i
procediments específics que resultin necessaris en cada cas, de manera que els
treballs corresponents es realitzin en condicions de seguretat i salut, adoptant els
mitjans de prevenció corresponents i informant al personal treballador.
L’empresa farà el subministrament dels equips de protecció individual que fossin
necessaris per la realització dels treballs en condicions de seguretat i salut.
L’empresa aportarà els equips de protecció col·lectiva i els mitjans auxiliars que
resultin necessaris per la realització dels treballs en condicions de seguretat i salut,
mentre no hi hagi pacte exprés en altre sentit.
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L’Ajuntament disposarà els mitjans que li pertoquin, a sol·licitud de l’empresa, per
facilitar la implantació de les mesures de prevenció que resultin necessàries.
Els treballs que reglamentàriament siguin considerats com perillosos o amb riscos
especials, estiguin afectats de reglamentació específica, siguin extraordinaris, en
alçada, en espais confinats o que puguin suposar un risc addicional, seran objecte
d’anàlisi i avaluació prèvia, de manera que es puguin adoptar les mesures de
prevenció que corresponguin per ser realitzats en condicions de seguretat i salut.
Caldrà la presència del “recurs preventiu” quan sigui reglamentàriament exigible.
La utilització o manipulació de productes químics serà objecte de protocol específic.
Els productes a utilitzar estaran autoritzats i la seva perillositat serà la menor possible
per l’ús previst; caldrà aportar les fitxes de seguretat corresponents als productes
utilitzats i, en el cas de plans de neteja, es farà referència concreta a les mesures de
prevenció a adoptar.
Abans de la realització de treballs que per la seva naturalesa puguin suposar un perill
o general molèsties als ocupants o usuaris/àries dels edificis, establiments municipals
o espais públics, caldrà comunicar-ho prèviament als òrgans pertinents de
l’Ajuntament amb indicació de les mesures de prevenció a prendre. Aquets treballs
s’hauran de fer conforme als protocols que siguin d’aplicació.
L’empresa tindrà a disposició de l’Ajuntament els documents acreditatius del
compliment de les seves obligacions socials i en matèria de prevenció de riscos
laborals.
A efectes de coordinació, es considera preferent la designació d’alguna persona
encarregada de la coordinació d’activitats preventives, sense perjudici d’altres mitjans
de coordinació establerts al RD 171/2004 que es determinin.
L’empresa contractista tindrà en compte aquestes disposicions legals mínimes, així
com totes aquelles altres que es considerin d’aplicació per possibles modificacions o
aquelles que es vagin aprovant durant tota la vigència del contracte.
Clàusula 5. Control d’accessos i taquillatge
L’empresa adjudicatària adoptarà el procediment adequat per al control d’entrada i
realitzarà i gestionarà les vendes.
El preu d’entrada al 2016 serà de 4€ (IVA inclòs) en les franges horàries de mati i de
tarda; i de 6€ (IVA inclòs) en la franja de tot el dia. Per algunes de les activitats
especials, de aforament reduït, es podrà cobrar un suplement addicional, no superior
a 1 €.
Els infants menors de dos anys i els majors de 14 anys no paguen entrada ja que no
es beneficien de les activitats i tallers realitzats.
El nombre màxim d’assistents no podrà superar en cap cas l’aforament permès i
regulat al Pla d’autoprotecció Municipal.
Clàusula 6. Material
L’empresa adjudicatària aportarà, al seu càrrec, el material fungible i qualsevol altre
material necessari per al muntatge i desenvolupament del projecte i les activitats del
Parc.
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L’Ajuntament aportarà la Catifa/Moqueta, el seu muntatge i desmuntatge, necessària
per preservar el terra del Pavelló i facilitar el desplaçament dels infants descalços per
les instal·lacions
Clàusula 7. Entrades pels Serveis Socials
L’empresa adjudicatària facilitarà a l’administració contractant fins a un màxim de 30
entrades gratuïtes, prèvia sol·licitud dels Serveis Socials Municipals.
Clàusula 8. Col·laboració amb les entitats municipals
L’empresa adjudicatària manifestarà la seva disponibilitat per a la col·laboració amb
entitats municipals que vulguin realitzar alguna activitat per dinamitzar el Parc
Nadalenc.
Clàusula 9. Requisits dels professionals
a) L’empresa adjudicatària es compromet a complir amb la normativa vigent respecte a
les titulacions formatives necessàries per al personal responsable de les diferents
activitats.
b) El personal anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària, directa o indirectament, tant
els monitors com el personal auxiliar, garantint-ne l’empresa la seva substitució en cas
de baixa.
c) L’Ajuntament no tindrà cap relació laboral amb el treballadors essent per compte de
l’empresa totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que se’n derivin.
d) L’empresa haurà de presentar a l’Ajuntament, si li és requerida, la documentació
relativa a la contractació del personal, així com les dades del personal seleccionat i la
distribució definitiva de monitors per a cada activitat.
e) Tot el personal que l’adjudicatari assigni a la prestació del servei haurà d’anar
uniformat. El contractista subministrarà i es farà càrrec dels costos dels uniformes del
personal. El personal disposarà d’un espai per canviar-se i deixar els seus objectes
personals, però aquest espai haurà de quedar buit cada cop que s’acabi el servei.
Clàusula 10. Enquestes de satisfacció.
Disposar de mesures de la satisfacció en la utilització del servei del Parc de Nadal, ens
permetrà dissenyar estratègies per millorar-ne la qualitat i avançar en l'adequació a les
expectatives dels usuaris.
Per aquest motiu, l’empresa adjudicatària facilitarà diàriament als pares/mares dels
usuaris del servei una enquesta satisfacció que valori les activitats realitzades.
Aquestes enquestes s’adjuntaran a la memòria final del servei.
Clàusula 11. Assegurança
L’adjudicatari tindrà subscrita una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els
riscs derivats de les activitats contractades.
Clàusula 12. Publicitat
L’administració farà difusió institucional de l’activitat com en darreres edicions,
independent i de forma paral·lela, a la difusió que l’empresa adjudicatària vulgui fer per
difondre l’activitat.
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Clàusula 13. Control i inspecció dels serveis i activitats
a) L’administració contractant mantindrà sobre els serveis i activitats que es realitzin al
Parc de Nadal les potestats de direcció necessàries per garantir un bon funcionament.
b) L’adjudicatari haurà de facilitar tota la informació que li sigui requerida per
l’Ajuntament, permetre-li les inspeccions i controls per part d’aquest i mantenir les
reunions de coordinació que estableixi el Servei/Departament o Regidoria responsable
de l’activitat.
c) L’adjudicatari està obligat no només a la realització del servei i activitats pels quals
ha estat contractat, sinó també a vetllar per la conservació de l’espai en el qual es
realitzen aquestes activitats, fent-se responsable de les faltes que esdevinguin durant
el desenvolupament de les activitats.
Clàusula 14. Règim sancionador
Tota sanció implicarà la qualificació prèvia de la falta o faltes, i serà la Junta de Govern
Local qui imposarà les sancions que comportin la resolució del contracte i l’Alcaldia –
Presidència, la imposició de les altres.
Si un mateix fet o omissió és constitutiu de dues o més infraccions administratives
fonamentades o vinculades als mateixos interessos públics protegits, l’Administració
contractant prendrà en consideració únicament la infracció que suposi més gravetat.
El contractista serà, en tot cas, responsable de les infraccions que hagin tingut l’origen
en accions o omissions imputables al seu personal.
 Les infraccions o faltes lleus seran sancionades amb advertiment i amonestació
quan sigui la primera vegada, i multes de l’1% € del pressupost de contracte,
les consecutives.


Amb caràcter general, la comissió de faltes greus serà sancionada amb la
imposició d’una multa del 5% del pressupost de contracte.



Les faltes molt greus es podran sancionar amb la imposició d’una multa pel
10% del pressupost de contracte.

En el cas que l’empresa adjudicatària no abonés l’import de les sancions pecuniàries
imposades, l’Administració contractant podrà fer-lo efectiu mitjançant la deducció al
pagament de la factura fins a la liquidació, sense perjudici de la responsabilitat a què
es troba subjecta la garantia definitiva per a aquest concepte i del dret que incumbeix a
l’Administració contractant per poder reclamar els danys i perjudicis que l’incompliment
hagués ocasionat.
Les infraccions lleus i greus seran sancionades mitjançant un procediment
administratiu en el qual es garantirà, en tot cas, la preceptiva audiència del
contractista. Per a les infraccions molt greus, que poden ser sancionades amb la
resolució del contracte, se seguirà el procediment previst en l’article 109 del
RGLLCAP, amb el compliment dels requisits que hi figuren. Aquest mateix
procediment se seguirà per a les altres causes de resolució contractual que es
determinen en el TRLCSP.
Clàusula 15. Reglament del Servei
Art. 1. És objecte d’aquest Reglament la regulació de la prestació del servei públic
municipal del Parc de Nadal.
Art.2. L’activitat pròpia del servei del Parc de Nadal resta assumida per l’Ajuntament
de Sitges com a servei propi, prèvia tramitació de l’expedient d’establiment oportú i
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d’acord amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, l’article 63 i 68 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya.
Art. 3. El servei municipal del Parc de Nadal es prestarà en règim de lliure
concurrència i sota la forma de gestió indirecta i serà adjudicat mitjançant concurs en
procediment obert, per a la seva concessió.
Art. 4. Les prestacions que es donaran a través del servei seran les pròpies d’un Parc
de Nadal, és a dir, posada en marxa espais lúdics i de recreació amb material divers,
la realització de tallers, activitats d’animació, espectacles infantils, jocs i activitats
esportives, etc... Estarà adreçat a infants des dels 2 als 14 anys, diferenciant, tant
activitats, com espais, entre infants de 2 a 5 anys, i de 6 a 14 anys.. El Servei
esmentat es prestarà tenint present les limitacions d’espai i seguretat, personal i
materials de què es disposi, sense que hi hagi cap dret subjectiu a participar en totes i
cadascuna de les activitats organitzades.
Art. 5. Per tal d’accedir a les prestacions esmentades en l’article anterior caldrà fer
efectiva la compra de l’entrada corresponent al recinte del Parc de Nadal (Pavelló Nou
de Pins Vens). Els menors de 2 anys i el majors de 14 no pagaran per entrar al recinte,
ja que no podran gaudir dels serveis.
Art. 6. Pel que fa al calendari, aquest atendrà el que cada any determini L’Ajuntament
de Sitges. Però normalment anirà del dia 27/28 al 30/31 de desembre, i del 2 al 5 de
gener. Obrint pel matí de 11 a 14 hores, i de tarda de 17 a 20 hores. Els dies 31 de
desembre i 5 de gener, en cas d’obrir, només es farà en horari de matí .
El personal educador haurà d’atendre l’horari i les jornades laborals que figuren en el
projecte d’establiment del servei.
Art. 7. Són obligacions dels usuaris:
a.- Respectar i acomplir la normativa del Parc de Nadal.
b.- Comportar-se correctament amb la resta d'usuaris i amb els treballadors del
Parc.
c.- Respectar les indicacions rebudes pel personal i monitoratge del Parc de
Nadal.
d.- Complir les obligacions establertes en la seva condició d’usuaris.
e.- Fer un ús responsable del material i mobiliari del Parc.
f.- Abstenir-se de fumar a l'interior del pavelló
Art. 8. El Parc de Nadal estarà dirigit per un/a director/a – coordinador/a, que serà
l’interlocutor amb l’Ajuntament de Sitges, i del qual dependrà tot el personal de
l’empresa adjudicatària del contracte. Aquesta persona serà l’encarregada de
presentar el projecte del Parc de Nadal amb el suficient temps per a la valoració dels
tècnic municipals encarregats, i els informes i memòries un cop acabat l’esdeveniment.
Art. 9. En tot el que no sigui previst en aquest Reglament, serà d’aplicació supletòria la
normativa vigent aplicable.

Sitges a 19 de juliol de 2016
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Miquel Àngel Villa
Responsable de l’Esport Escolar del Departament d’Esports

ANNEX 1
Estudi econòmic financer
ESTUDI DE COSTOS DEL PARC DE NADAL 2016-17
PRESSUPOST PREVENTIU DESPESES EMPRESA
CONCESIONARIA

VESTUARI
GESTORIA
PUBLICITAT (Pancarta Publicitària)
ASSEGURANCES (polissa)
RECURSOS HUMANS
Coordinador
Monitors de Lleure
Monitors
ACTIVITATS
Inflables Empresa
material esportiu
material tallers i decoració
esmorzars, berenars i altres productes alimentaris
IMPRENTA
cartellera activitats
díptics i tiquets entrades
CREU ROJA

PREVENTIU
352,00
240,00
200,00
265,38
1.925,00
675,00
650,00
600,00
3.243,52
2.480,00
148,76
469,30
145,46
501,00
41,00
460,00
862,09

IVA/nº
21
21
21
1
1
4
5
21
21
21
21
21
21
21
21

TOTAL

13.072,70

2016-17

PRESSUPOST PREVENTIU INGRESSOS

MATÍ
TOT DIA

TARDA

preu
3,31
4,96
3,31

TOTAL

CONTRACTE AJUNTAMENT

TOTAL INGRESSOS

preu
7.024,79
14.918,70
INGR.

DEFICIT/SUPERAVIT

TOTAL
425,92
290,4
242
265,38
6.275,00
675,00
2.600,00
3.000,00
3.924,66
3.000,80
180,00
567,85
176,01
606,21
49,61
556,60
1.043,13

inscrits
839
88
1.414
2.341
IVA
21
21
DESP.

18.051,63 13.072,70

IVA
2.777,09 21
436,48 21
4.680,34 21
7.893,91

total sense IVA

total
8.500,00
18.051,63
DIFERÈNCIA

4.978,93
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total amb
IVA

3.360,28
528,14
5.663,21
9.551,63

