PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES I ADMINISTRATIVES PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANT
PROCEDIMENT OBERT, DE L’ESCOLA D’ESTIU O ACTIVITATS ESPORTIVES DE VILAFRANCA DE
BONANY DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST 2016

L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany treu a licitació la contractació de l’escola d’estiu o
activitats esportives per als mesos de juliol i agost de 2016.
Els licitadors hauran de presentar les seves ofertes en un projecte on s’especifiqui
l’organització, funcionament, activitats i tots els aspectes que es consideren necessaris i
oportuns de la manera que es detallen a continuació:

a) Objectius generals
- Fomentar la creativitat, imaginació i fantasia en els nins i nines.
- Fomentar l'aprenentatge de diferents tècniques esportives, de manualitats, jocs i activitats de
lleure.
- Aprendre a divertir i divertir-se amb les activitats esportives, jocs i tallers.
- Fomentar hàbits d'higiene i alimentació saludables.
- Fomentar el treball en grup atenent al mateix temps les individuals, així com respectar les
decisions preses pel col·lectiu.
- Viure el joc com un fet social i no competitiu per tal de gaudir dels jocs lúdics.
- Descobrir les possibilitats i capacitats del seu propi cos i aprendre a valorar-se un mateix.

b) Recursos humans
Un director/a de l’Escola d’Estiu i els monitors/res degudament acreditats que resolguin les
capacitats que l’Escola d’Estiu o la realització d’activitats esportives, segons les estipulades al
Decret 18/2011, d’11 de març, pel qual s’estableixen els principis generals que regeixen les
activitats de temps lliure infantils i juvenils que es desenvolupin a l’àmbit territorial de les Illes
Balears, assumeixi:
-

Nins i nines de 3 a 12 anys
Capacitat d’uns 130 alumnes al mes de juliol i 40 alumnes al mes d’agost

c) Duració i horari de l’Escola
La duració de l’escola d’estiu s’iniciarà dia 1 de juliol fins al 31 d’agost de 2016.
L’horari d’obertura de l’escola d’estiu és de 7:00h a 16:00h sent l’horari general de l’escola
d’estiu de 9:00h a 14:00h, però també es podrà fer l’horari de 9:00h a 16:00h, de 7:00h a
14:00h i de 7:00h a 16:00h.
Es farà una sortida al mes de juliol i una al mes d’agost.
Es farà una acampada al mes de juliol de dos vespres.

d) Inspecció
La inspecció correspondrà al Batle de l’Ajuntament de Vilafranca, amb facultats per practicar
seguiments, planificació, execució i avaluació del Servei.
Això sense perjudici de les competències dels organismes supramunicipals establerts a la
normativa aplicable.

e) Requisits
L’empresa adjudicatària del contracte, en el projecte haurà de fer constar:
-

Organigrama del personal.
Projecte global de l’Escola d’Estiu.
Planificació diària de les activitats que es realitzaran
Objectius i continguts dels tallers.
Comunicacions a les famílies.
Programació d’una reunió informativa amb els pares/mares.
Logotip i propaganda sense que hi aparegui el nom de l’empresa adjudicatària.
Memòria final.
Oferta econòmica total per a la gestió de l’escola d’estiu o de les activitats
esportives durant els dos mesos i/o preu per alumne segons els horaris estipulats.
Es valorarà favorablement la realització d’una jornada de jocs infantils durant les
festes del poble que es realitzarà l’horabaixa del 29 de juliol de 2016.

Lloc de realització: CEIP Es Cremat (escola de 3 a 12 anys), possibilitat d’utilització de les
instal·lacions esportives durant totes les hores i també de la piscina municipal de 12:00h a
14:00h
La confecció dels fulls d’inscripció amb les dades dels alumnes, les autoritzacions
corresponents, i la inscripció es farà càrrec l’Ajuntament a les oficines municipals.

La gestió del menjar durant el servei de menjador es farà a càrrec de l’Ajuntament i tindrà un
cost de 4,5€ per nin/nina i per dia, que hauran d’abonar tots aquells nins i nines que en facin
ús.

f)

Obligacions del contractista

El contractista es veurà obligat a realitzar l’escola d’estiu i garantir el compliment, dins els
terminis acordats.
Vetllar per la qualitat tècnica del treball que realitzi el servei. Respectar i complir els processos
de planificació, execució i avaluació marcats per l’Ajuntament.
Comunicar els canvis d’horari, canvis de personal i baixes dels seus treballadors.
Presentar puntualment la informació i les dades del servei.
Vetllar pel compliment de l’horari del personal i per la realització de les feines encomanades.

g) Condicions del contractista
El contractista haurà de dur a terme l’escola d’estiu durant 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.
L’escola d’estiu ha d’ofertar com a mínim de 7:00h a 16:00h i amb un preu màxim de 180 €
per alumne.
Els titulars de la targeta de família nombrosa gaudiran d’un descompte del 25% o els que
tinguin més d’un nin matriculat gaudiran d’un descompte del 25% al segon germà.

h) Annexos
1. Circulars per als pares/mares
2. Llistats en funció de l’edat cronològica dels nins i nines
3. Fitxes tècniques de treball diari
4. En finalitzar l’Escola d’Estiu, es presentarà un reportatge fotogràfic amb una memòria final
que haurà de tenir, com a mínim, els punts següents:
- Compliment dels objectius generals
- Compliment dels objectius de tallers

- Memòria d’activitats per dies i edats a nivell de grup i en general
- Infraestructures (valoració i propostes de millora)
- Integració entre el personal i els nins/nines (Funcionament, valoració i propostes de
millora)
- Avaluació del servei d’escola matinera i de menjador (Valoració i propostes de
millora)
- Incidències durant l’Escola d’Estiu
- Conclusió

i)

Termini i lloc per la presentació de propostes

Les propostes les han de fer arribar a l’Ajuntament abans de dia 22 d’abril de 2016 a les 14:00h
i es podran entregar presencialment a les oficines municipals, per correu ordinari o per correu
electrònic (turisme@ajvilafrancadebonany.net)
Ajuntament de Vilafranca de Bonany
Plaça Major, 1
07250 Vilafranca de Bonany
Telèfon: 971 83 21 07 (ext. 3)

j)

Procediment d’adjudicació i criteris de valoració

Per l’adjudicació de l’objecte del contracte a licitació, es valorarà el pressupost econòmic
presentat així com totes les propostes tècniques adjuntades. També es valorarà favorablement
la realització d’una jornada d’activitats per infants el dia 29 de juliol de 2016 dins el marc de les
festes del poble.

