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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ACTIVITATS LÚDICO-E SPORTIVES DEL 

TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ 

 

1. INTRODUCCIÓ /OBJECTIUS 

 

L’Ajuntament de Santanyí treu a concurs la concessió de diverses activitats del terme municipal de 

Santanyí. 

El contracte de servei de gestió i execució de les activitats lúdico-esportives a desenvolupar durant el 

període de vacances escolars d’estiu, Nadal i Pasqua dependent de la regidoria de joventut.  

 Aquestes activitats són una ajuda per a les famílies que han de conciliar la seva vida laboral i familiar. 

L’objectiu fonamental és ocupar el temps d’oci dels nins i nines del municipi de Santanyí, donant 

cabuda a l’organització d’activitats lúdico-esportives per tal de fomentar l’activitat física i la salut. 

Els destinataris de les activitats lúdico-esportives són nins i nines del municipi de Santanyí de 3 a 16 

anys.  

Tenint en compte les necessitats dels serveis es determina un nombre màxim de places. El límit de 

participants s'estima en 1.400 pel conjunt de totes les activitats. 

 

2. LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 

 

La prestació del servei és realitzarà en  els pobles de Santanyí i Cala d’Or. I es variarà el lloc en 

prestació dels grups i de les activitats. Espais: 

 

Poble de Cala d’Or: 

CEIP Santa Maria del Mar de Cala d’Or. 

Piscina i pistes poliesportives de Cala d’Or. 

Sala Punt d’Informació Jove de Cala d’Or. 
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Poble de Santanyí 

CEIP Blai Bonet de Santanyi. 

Piscina i instal·lacions. 

Sala Centre d’Informació Jove de Santanyí. 

 

S’hauran de coordinar els horaris amb els tècnics amb antelació. 

Si hi ha més de 30 usuaris del mateix poble i similitud de grup hi ha la possibilitat de què les activitats 

es puguin desdoblar als pobles de Calonge, Alqueria o Llombards (lloc: Col·legis). 

 

3. PROGRAMES QUE ES TREUEN A CONCURS 

 

El servei està destinat a la realització de diferents programes pels infants durant les vacances escolars. 

Aquests programes són els següents:  

 

a) Viu Nadal: És durà a terme durant les vacances de Nadal que no formen part dels dies festius 

aprovats anualment per la Comunitat Autònoma.  

b) Viu Pasqua: És el període de vacances escolars de Pasqua que no formen part dels dies festius 

aprovats anualment per la Comunitat Autònoma.  

c) Viu l’estiu: Aquest programa correspon amb als mesos de Juliol i Agost, és el que te major 

durada i volum d’inscrits. 

d) Prepara’t: Es correspon en el període de vacances que va del dia posterior que finalitza el curs 

escolar del mes de Juny fins dia 30 de Juny.  

e) Acabament. És el programa que abarca de dia 1 de Setembre fins l’inici del nou curs escolar.  

 

1. Organització dels participants:  

Per tal de dur un servei eficient i adequat pels participants a cada un dels programes es formaran 

diferents grups en funció de les edats i els nombres d’inscrits.  
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En el cas de Viu l’Estiu (juliol i agost) serà el següent: 

Grup 1. Viu l’Estiu Escoleta: nins i nines de 3,4,5,6 anys. Dins d’aquest grup sempre que el nombre 

d’inscrits o permeti és dividirà en dos grups en funció de l’any de naixement. 

Grup 2: Viu l’Estiu Recreatiu: serà el grup amb edat compreses de 7,8,9 anys. 

Grup 3.Viu  l’Estiu Multiesportiu: Edats entre 10,11 i 12 anys. 

Grup 4. Viu l’Aventura: són els nins de 12,13,14,15,16 anys. Els de 12 anys poden triar si volen anar 

el grup 3 o grup 4. Els participants hauran de dur el seu material (com bicicleta i l’equipament de 

protecció) 

 

En el cas de Prepara’t i Acabament: 

Grup 1. Escoleta-activitats multiesportives: Nins i nines de 3 a 12 anys. Dividits amb dos grups. 

 

En el cas de Nadal i Pasqua: 

Grup 1. Nadal-Pasqua Escoleta: Nins i nines de 3 a 8 anys. Dividits amb dos grups. 

Grup2. Nadal-Pasqua multiesportiu: Nins i nines de 9 a 16 anys. Dividits amb dos grups. 

 

2. Període dels programes: 

Els programes del servei tenen un màxim de dies, així com s’estableixen: 

- Viu Pasqua: 5 dies. 

- Viu Nadal: 5 dies. 

- Prepara’t: 8 dies. 

- Viu l’estiu Juliol: 23 dies. 

- Viu l’estiu Agost: 23 dies. 

- Acabament: 10 dies. 

 

3. Horaris: 

L’horari d’activitat de Prepara’t, Viu l’estiu Juliol, Viu l’estiu Agost, Acabament serà de les 9.00 a les 

14.00 h de dilluns a divendres excepte festius essent el mateix per a tots els programes.  

Servei d’acollida en cas de Viu l’Estiu de 7.30 a 9. 
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Servei de menjador també en el cas de Viu l’Estiu. (sempre hi quan hi hagi un mínim de 10 

participants). L’horari d’aquest servei és de 14 a 17h. 

L’horari de Pasqua i Nadal serà de 9 a 13 podent oferir també una activitat amb horari alternatiu per si 

hi ha demanda de 10 a 12.30. 

 

4. PERSONAL DESTINAT AL 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.  

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. 

 

Es preveu, per a tota l'execució del contracte, la plantilla de personal següent: 
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1 Coordinador. 

2 Directors; 1 pels programes de Cala d’Or i 1 pels programes de Santanyí, a qui correspon 

l’assumpció de les tasques de direcció.  

40 monitors a mitja jornada, d’acord amb la ràtio exigida al Decret 18/2011, d’11 de març, pel qual 

s’estableixen els principis general que regeixen les activitats de temps lliure infantils i juvenils que es 

desenvolupin a l’àmbit territorial de les Illes Balears. 

En tot cas, el contractista haurà d'acomplir el que disposa la normativa vigent sobre el personal 

necessari per desenvolupar el servei. 

 

5. HORARIS  

 

En tot cas, l’horari obligatori mínim en el qual el programa haurà de romandre obert al públic 

serà de 9.00 a les 14.00 h de dilluns a divendres excepte festius essent el mateix pels programes 

Viu l’estiu escoleta, Viu l’estiu recreatiu i Viu l’estiu multiesportiu.    

L’horari de Pasqua i Nadal serà de 9.00 hores a 13.00 hores poguent oferir també una activitat 

amb horari alternatiu per si hi ha demanda de 10 a 12.30 

 

6. TARIFES MÀXIMES I NÚM. MÀXIM I MINIM D'USUARIS  

 

Les tarifes màximes que podrà cobrar l'empresa contractista als usuaris serà la que es relaciona al 

quadro següent. Així mateix, el núm. màxim d'usuaris que podran tenir les diferents activitats lúdiques 

programades seran les que es relacionen a continuació.  
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ACTIVITATS 

LÚDIQUES 

PREUS 

MÀXIMS 

USUARIS 

HORARI MÍNIM  NÚM. MÀXIM 

D’USUARIS 

NÚM. MINIM 

USUARIS 

PREPARAT’ 

(juny) 

8 dies 

40 € 9 A 14 HORES  150 50 

VIU L’ESTIU 

JULIOL 

23 dies 

160 € 9 A 14 HORES 400 20 

VIU L’ESTIU 

AGOST 

23 dies 

160 € 9 A 14 HORES 300 100 

ACABAMENT  

(setembre) 10 dies 

50 € 9 A 14  HORES 150 50 

ACOLLIDA 50 € mensual 7.30 A 9 HORES  8 

RECOLLIDA 

ESPORÀDICA 

67 € mensual FINS A LES 18 

HORES 

 10 

SERVEI DE 

MENJADOR 

7,00 €/dia 14 A 17 HORES  10 

VIU Nadal 

5 dies 

30€ 9 a 13 HORES 

10 a 12.30H 

200 60 

Viu Pasqua  

5dies 

30 € 9 a 13 HORES 

10 a 12.30 

200 60 

 

L'empresa contractista no estarà obligada a realitzar l'activitat si el núm. d'usuaris no arriba al núm. 

mínim que s'indica a continuació, però en tot cas la podrà dur a terme si ho estima oportú.    

El concessionari està obligat a fer el servei d’acollida en cas de viu l’estiu de 7.30 a 9 hores sempre hi 

quan hi hagi un mínim de 8 usuaris, no poguent cobrar més de 50 € al mes pel servei. 
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El concessionari estarà obligat a prestar el servei de menjador al manco si té 10 usuaris que requereixin 

el servei i l’usuari abonarà a part el cost del menú, que no podrà ser superior a 7 euros per dia.  

 

El concessionari ha de fer mínim tres excursions al més de juliol i agost amb l’activitat de grup 1 i del 

grup 2 (viu l’estiu escoleta, i viu l’estiu recreatiu). 

 

El concessionari haurà d’ampliar l’horari fins a les 18’00 hores, sempre i quan hi hagi un mínim de 10 

usuaris que vulguin quedar fins aquesta hora. En aquest cas el concessionari podrà cobrar un plus de 

67 €/ mensuals a l’usuari. Si els usuaris no volen quedar tot el mes, el concessionari podrà cobrar 1 € 

per hora que passi de l’horari mínim establert. 

 

El contractista podrà proposar millorar les condicions mínimes del servei com per exemple l’horari, el 

núm. mínim d’usuaris, el núm. màxim d’usuaris, etc., fins i tot el calendari de les activitats, com a 

millores del servei,  a la seva oferta, sense cost addicional per a l’Ajuntament, la qual cosa serà 

valorada d’acord els criteris de valoració establerts al plec de clàusules econòmiques i administratives 

particulars. 

El concessionari estarà obligat a realitzar 2 hores setmanals d’anglès. 

 

7. PUBLICITAT I 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. 

 

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. 
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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 els serveis sempre i quan tengi el núm. minim d'alumnes 

previst per cada activitat.  

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

realitzar el programa corresponent, i no tendrà dret a cobrar l'aportació de l'Ajuntament 

corresponent al programa que no es realitzi. El càlcul de l'aportació de l'Ajuntament serà 

proporcional al núm. de alumnes màxim que estan prevists per cada programa.  

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. 

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. 

Santanyí, 5 d’abril de 2016 

Coordinadora de Joventut  

 

Catalina Soler Vidal 


