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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR 

LA CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ 

ORDINÀRIA I MITJANÇANT OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS 

AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, PER A LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GUARDERIA INFANTIL A LA LOCALITAT 

DES LLOMBARDS DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ 

 

 

I. DESCRIPCIÓ DE L’IMMOBLE DESTINAT A GUARDERIA INFANTIL  

El servei es prestarà a l’espai destinat a guarderia del centre multiusos des Llombards, 

de nova construcció, situat al carrer de ses Escoles des Llombards. La distribució de la 

guarderia es reflecteix al plànol que s’adjunta a aquest plec.   

 

II. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI A PRESTAR PEL CONTRACTISTA 

 

El contractista haurà d’explotar el servei municipal d’educació infantil de primer cicle i 

guarderia infantil, que s’ubicarà a l’edifici municipal que s’acaba de construir, tenint en 

compte els següents punts:  

 

A) CONSIDERACIONS GENERALS 

 

- L’escola infantil estarà composta per dues unitats, distribuïdes de la manera 

següent: 

 

a) Una unitat de 0 a 2 anys amb 10 places  

b) Una unitat de 2 a 3 anys amb 15 places  

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=TECNICAS
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- El personal per a la prestació del servei haurà de tenir les titulacions 

corresponents, d'acord amb l’article 11 del Decret 60/2008. 

- El contractista ha d'aportar el personal necessari per a la prestació del servei.  

- El contractista ha de concertar una assegurança per responsabilitat civil d’acord 

amb la Llei de 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències 

integrades d’activitat de les Illes Balears. 

- S’emprarà fonamentalment el català com a llengua vehicular del centre 

d’educació infantil de primer cicle. 

- Amb vista a la bona gestió i al funcionament correcte del centre, els aspectes 

organitzatius són competència del contractista, que haurà d’informar 

l’Ajuntament en tot moment de qualsevol canvi en aquest àmbit, i l’Ajuntament 

podrà en qualsevol moment inspeccionar el centre per comprovar que es 

compleix l’organització prevista. 

- El servei comprendrà l’atenció total dels infants pel que fa als aspectes educatius 

i també al menjador, a la cura de la neteja i a altres aspectes d’interès, en l’horari 

d’assistència al centre. 

- Les despeses corresponents a llum i aigua aniran a càrrec de l'Ajuntament, les 

altres despeses aniran a càrrec del contractista.  

- Les necessitats del servei (material fungible, de neteja, escolar, aliments...), i de 

telèfon aniran a càrrec exclusiu del contractista. 

- Tendran preferència a utilitzar el servei els usuaris empadronats al municipi de 

Santanyí. En cas que el centre estigués ple i no es poguessin admetre nous 

usuaris, el contractista estarà obligat a realitzar una llista d’espera. Els 

empadronats a Santanyí tendran preferència per ocupar lloc a aquesta llista 

d’espera, i entre aquests, tendran preferència els que tenguin la renda de la unitat 

familiar més baixa.   
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B) CALENDARI DEL SERVEI 

Tot l’any 

 

C) HORARI MÍNIM DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI  

 

- L’horari de guarderia infantil serà el següent: 

 De les 7.30 a les 15.30 hores, de dilluns a divendres, que 

serà l’horari mínim obligatori en el qual la guarderia 

haurà de romandre oberta al públic.   

 Es podrà establir un horari més ampli, segons les 

necessitats del servei.  

 

- En qualsevol cas, i per motius d’interès públic la Batlia podrà canviar l’horari, 

sense que el concessionari tengui dret a rebre cap tipus d’indemnització. 

 

D) PREUS 

 

Aquest servei es presta mitjançant el pagament al concessionari, per part dels 

beneficiaris del servei (pare, mare, o el representant legal de l’infant matriculat), dels 

preus màxims que s’especifiquen a continuació, imposts i taxes incloses:  

 

- Pel servei –sense incloure el de menjador- s’apliquen els preus màxims següents: 

a) Preu de matrícula anual 60 euros. 

b) Assistència en règim de jornada de les 9.00 a les 14.00 hores: 200 euros/mes 

c) Per cada hora més incrementada de manera puntual: 4 euros. 

d) Per cada hora més incrementada de manera mensual: 30 euros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 

Tel. 971653002 / fax 971642231 

Plaça Major, 12 

07650 Santanyí 

 

 4 

 

- Si el contractista presta el servei de menjador, es podrà cobrar als usuaris com a 

màxim: 

a) Individuals/diaris: 7,00 euros. 

b) Mensual: 130,00 euros. 

Tots aquests preus duen l’IVA inclòs. 

L’obligació de pagament del preu neix des de l’inici de la prestació del servei.  

Els preus establerts es podran actualitzar cada any amb l’aplicació de l’IPC de l’any 

anterior, però per a la seva aplicació el concessionari haurà de sol·licitar-ho a 

l’Ajuntament.  

 

NOTA: Tots aquests preus poden ser millorats a la baixa pels licitadors a les seves 

ofertes. 


