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PPLLEECC  DDEE  PPRREESSCCRRIIPPCCIIOONNSS  TTÈÈCCNNIIQQUUEESS  PPEERR  AA  LLAA  CCOONNTTRRAACCTTAACCIIÓÓ,,  MMIITTJJAANNÇÇAANNTT  

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTT  NNEEGGOOCCIIAATT,,  DDEE  LLEESS  EESSCCOOLLEESS  DD’’EESSTTIIUU  DDEELL  TTEERRMMEE  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  

SSAANNTTAANNYYÍÍ  

  

1. INTRODUCCIÓ /OBJECTIUS 

 

L’Ajuntament de Santanyí treu a licitació la contractació de diverses escoles d’estiu del terme 

municipal de Santanyí.  

 

2. DESTINATARIS DEL SERVEI 

 

Els destinataris de les escoles d’estiu són nins i nines del municipi de Santanyí de 3 a 12 anys.  

Si hi ha places vacants es podran inscriure els nins i nines de 13 i 14 anys. 

 

3. ESCOLES D’ESTIU QUE ES TREUEN A CONCURS 

 

Les escoles d’estiu que es treuen a concurs són les següents: 

- Escola d’estiu de Santanyí. 

 - Escola d’estiu des Llombards. 

- Escola d’estiu de Calonge. 

- Escola d'estiu de Cala d'Or . 

Els licitadors han de tenir capacitat suficient per poder realitzar, si es donen totes les condicions 

d'aquest plec, totes les escoles d'estiu. 

 

4. PROFESSIONALS DEL SERVEI 

  

El contractista haurà de disposar per prestar el servei de l’escola d’estiu de què es tracti, dels 

professionals que, d’acord amb la normativa legalment aplicable siguin necessaris per dur-les a terme.  
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Aquest personal, que en tot cas haurà de tenir les titulacions que legalment li siguin exigibles d’acord 

amb la normativa en vigor que li sigui aplicable, actuarà sota l'àmbit de la direcció i organització del 

contractista. 

En cas de vacances o baixes laborals del personal destinat per l’empresa a la realització de les tasques 

relacionades amb aquest contracte, aquesta les haurà de substituir.  

L’adjudicatari haurà de complir amb la legislació laboral vigent, Seguretat Social, relacions laborals, 

prevenció de riscos laborals  i dels convenis col·lectius aplicables a la plantilla adscrita al servei 

objecte del contracte. 

En qualsevol cas, el personal contractat per l’adjudicatari no tendrà cap relació laboral ni de cap tipus 

amb l’Administració titular del servei.  

En cap cas, el personal contractat per l’adjudicatari tendrà dret a cap tipus d’indemnització per part de 

l’Ajuntament de Santanyí ni a exigir la seva contractació per l’Ajuntament de Santanyí una vegada 

finalitzat aquest contracte. 

 

5. DURADA 

 

La vigència del contracte serà per a les temporades d’estiu de 2015 i 2016, d’acord amb el que disposa 

aquest plec de clàusules tècniques. 

 

6. DIFUSIÓ 

La difusió del Servei serà a càrrec del contractista i haurà de comptar amb el vistiplau de l’Ajuntament. 

El nom del contractista podrà figurar en el material de difusió sota l'epígraf  "contractista del servei”, o 

una expressió semblant. 

 

7. TITULARITAT 

La titularitat del Servei de les escoles d’estiu correspon a l'Ajuntament de Santanyí. 

 

8. LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 
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L’Ajuntament de Santanyí facilitarà els llocs per desenvolupar les escoles d’estiu, que seran 

principalment els centres escolars de les diferents localitats. 

 

9. INSPECCIÓ 

La inspecció correspondrà a la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Santanyí, amb facultats per 

practicar seguiments, planificació, execució i avaluació del Servei. 

Això sense perjudici de les competències dels organismes supramunicipals establerts a la normativa 

legalment aplicable. 

 

10. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

 

o El contractista es veurà obligat a realitzar l'escola d'estiu a cada localitat del municipi de Santanyí, 

és a dir, a Santanyí, Cala d'Or, Llombards i Calonge, sempre i quan hi hagi més de 10 inscripcions 

a cada una de les diferents localitats. Així es veurà obligat a realitzar l'escola d'estiu a les localitats 

que hi hagi més de 10 inscripcions com a mínim. 

Si no hi ha aquest nombre mínim de nins i nines  inscrits, el contractista no estarà obligat a 

realitzar l'escola d'estiu a la localitat corresponent, i no tendrà dret a cobrar l'aportació de 

l'Ajuntament assignada a l'escola corresponent, en cas que no la dugui a terme. 

o Garantir el compliment, dins els terminis acordats. 

o Vetlar per la qualitat tècnica del treball que realitzi el Servei. Respectar i complir els processos de 

planificació, execució i avaluació marcats per l'Ajuntament. 

o Comunicar els canvis d'horari, canvis de personal i baixes dels seus treballadors. 

o Participar en les reunions que s'estipulin en aquest Plec de condicions i a les altres a les quals el 
convoqui l’Ajuntament. 

o Ocupar-se de les inscripcions i matrícules dels usuaris. 

o Presentar puntualment la informació i les dades del Servei. 

o Vetlar pel compliment de l'horari del personal i per la realització de les feines encomanades. 

o Garantir permanentment la prestació del Servei. 
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o L'empresa adjudicatària haurà de contractar una pòlissa d'assegurança que cobreixi la 

responsabilitat civil i l’assistència mèdica als usuaris. 

o Tramitar tots els permisos i autoritzacions que facin falta per exercir aquesta activitat. 

  

11.  CONDICIONS MÍNIMES DE LES ESCOLES D’ESTIU 

 

Les escoles d'estiu tendran un horari mínim de 8 a 14 hores i uns preus màxims de 220 €. 

Així les condicions seran els següents: 

 

ESCOLES 

D’ESTIU 

PREUS 

MÀXIMS 

USUARIS 

HORARI MÍNIM NÚM. 

MÀXIM 

D’USUARIS 

NÚM. 

MÍNIM 

USUARIS 

DURACIÓ 

MÍNIMA  

ESCOLA DE 

SANTANYÍ 

220 €/mes  

(més IVA) 

8 a 14 hores 35 10 MESOS DE 

JULIOL I 

AGOST 

ESCOLA DES  

LLOMBARDS 

220 €/mes 

(més IVA) 

 

8 a 14 hores 35 10 MESOS DE 

JULIOL I 

AGOST 

ESCOLA DE 

CALONGE 

220 €/mes 

(més IVA) 

 

8 a 14 hores 

 

35 10 MESOS DE 

JULIOL I 

AGOST 

ESCOLA DE 

CALA D'OR 

220 €/mes 

(Més IVA) 

 

8 a 14 hores 

 

35 10 MESOS DE 

JULIOL I 

AGOST 

 

El contractista haurà de dur a terme l’escola d’estiu, com a mínim els mesos de juliol i agost, tot i que 

aquest calendari podrà ser millorat pel contractista a la seva oferta, sense cost addicional per 

l’Ajuntament. 

El contractista es veurà obligat a realitzar les escoles d’estiu si a l’inici de les activitats tenen el 

nombre mínim de participants per grup que per a cada escola s’assenyala a aquest quadre, en cas 
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contrari, el contractista no estarà obligat a realitzar l’escola  i, per tant, es descomptarà el cost estimat 

de l’escola per part de l’Ajuntament. 

 

Així mateix, el contractista haurà d’ampliar l’horari fins a les 18’00 hores, sempre que hi hagi un 

mínim de 10 usuaris que vulguin quedar fins aquesta hora, cas en el qual, el contractista podrà cobrar 

un plus de 80 €/ mensuals a l’usuari. Si els usuaris queden manco de 15 dies, podrà cobrar-ne 40 €.  

 

El contractista podrà proposar millorar les condicions mínimes del servei com per exemple ampliar 

l’horari, minorar el nombre mínim d’usuaris, ampliar el nombre màxim d’usuaris, etc., fins i tot 

ampliar la duració del calendari de l’escola d’estiu, com a millores del servei,  a la seva oferta, sense 

cost addicional per a l’Ajuntament, la qual cosa serà valorada d’acord amb els criteris de valoració 

establerts al plec de clàusules administratives. 

 

El  contractista en qualsevol moment de l'execució del contracte, encara que no ho hagi proposat  al 

procés de licitació, podrà ampliar pel seu compte el nombre màxim de nins i nines  admesos, sense 

augment del pressupost a càrrec de l’Ajuntament i minorar el nombre mínim d’usuaris necessaris per 

obrir una escola d'estiu, etc., fins i tot ampliar la duració del calendari de l’escola d’estiu, sempre que 

sigui sense cost addicional per a l’Ajuntament i sempre contant amb l'autorització expressa de 

l'Ajuntament. 

 

En qualsevol cas i per causes justificades, les activitats que s’hagin programat dins el projecte de 

l’escola d’estiu, podran ser substituïdes per altres activitats d’acord amb l’Ajuntament, sempre que 

tenguin un cost semblant. 

 

L’Ajuntament podrà imposar activitats noves al contractista, assumint les despeses que generin 

aquestes noves activitats.  


