PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
MONITORATGE DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS

1. Àmbit
L’àmbit del present servei és el monitoratge de les següents activitats esportives municipals:
• Ioga per joves i adults
• Iogalates per joves i adults
• Aeròbic per joves i adults
• Pilates per joves i adults
• Zumba per joves i adults
• Manteniment per a la gent gran.
• Aiguagim per a la gent gran.
Les activitats es realitzaran en diferents dies, horaris, espais i equipaments de titularitat pública
o d’explotació municipal.
Les activitats, el lloc, els dies i els horaris, poden variar dependent del nombre d’inscripcions i
del grau d’acceptació.

2. Abast
Aquest servei es prestarà des del primer dia laborable del mes d’octubre de 2015 fins el dijous
anterior a la revetlla de Sant Joan de 2016, sempre de dilluns a dijous i seguint el calendari
escolar.
Els dies i horaris seran els següents:
-

Ioga A: dimarts i dijous de 09:30 a 10:30
Ioga B: dimarts i dijous de 15:30 a 16:30
Ioga C: dilluns i dimecres de 20:00 a 21:00
Ioga D: dilluns i dimecres de 21:00 a 22:00
Manteniment per la gent gran: dimarts i dijous de 16:50 a 17:50
Aiguagim per la gent gran: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 11:00 a 12:00
Aeròbic: dilluns i dimecres de 19:10 a 20:10
Pilates A: dimarts i dijous de 19:10 a 20:10
Pilates B: dilluns i dimecres de 20:15 a 21:15
Zumba: dimarts i dijous de 20:15 a 21:15

I al barri de Les Fonts:
-

Manteniment per la gent gran: dilluns i dimecres de 16:30 a 17:30
Iogalates per joves i adults: dilluns i dimecres de 18:30 a 19:30

Les activitats, els dies i els horaris, poden variar d’acord al nombre de inscripcions.

3. Pla de treball. Condicions, característiques, continguts i objectius del servei
El pla de treball a presentar pels licitadors en llurs ofertes haurà de contemplar els següents
punts:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Metodologia de treball, objectius esportius mínims i màxims de cada activitat.
Recursos personals i materials propis a adscriure al servei.
Reconeixement de qualitat de l’empresa licitadora.
Protocol d’actuació en cas d’accident d’un usuari.
Protocol d’actuació davant la baixa imprevista d’un monitor/a.
Protocol d’actuació davant incident durant el servei per reportar informació a la Regidoria
d’Esports i model de informe d’incidències.
7. Sistema de control d’assistència.
8. Compromís d’elaborar trimestralment informe sobre el desenvolupament de les activitats.
9. Enquesta de satisfacció i fitxa tècnica d’aplicació de la mateixa.
10. Pla de formació del personal.

4. Instal·lacions i el seu material inventariable
Les activitats esportives municipals es duen a terme en els següents espais de titularitat pública
o d’explotació municipal:
a. Sala d’actes del Casal d’Avis
carrer Pintor Vila Puig, 22 1a planta
b. Piscina coberta municipal de Can Casablanques
carrer Priorat, s/n
c. Gimnàs de l’escola Taula Rodona
carrer Frederica Montseny s/n
d. Sala d’Actes del Centre Cívic Torre Julià
Passeig Ferrocarril s/n Les Fonts
Relacionem activitats amb espais, així com característiques de les sales i els materials
disponibles:
a. Sala d’actes del Casal d’Avis
Espai de titularitat municipal gestionat pel Casal d’Avis
Activitats que s’hi realitzarà:
- Ioga A: dimarts i dijous de 09:30 a 10:30
- Ioga B: dimarts i dijous de 15:30 a 16:30
- Ioga C: dilluns i dimecres de 20:00 a 21:00
- Ioga D: dilluns i dimecres de 21:00 a 22:00
- Gimnàstica de manteniment per la gent gran: Dimarts i dijous de 16:50 a 17:50
Materials:
- Terra enrajolat de 270 m2
- Conjunt de vestidors i serveis
- Equip de megafonia portàtil
- Material fungible divers

b. Piscina coberta municipal de Can Casablanques
Espai de titularitat municipal, gestionat sota la fórmula de concessió administrativa
supervisada pel servei d’Esports.
Activitats que s’hi realitzarà:
- Aiguagim per la gent gran: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 11:00 a 12:00
Materials:
- Vas de 25 x 12,5 mts i 1,40 mts. de profunditat
- Vas de 12 x 6 mts i 0,70 mts. de profunditat
- Conjunt de vestidors i serveis
- Material fungible divers
c. Gimnàs de l’escola Taula Rodona
Espai propietat del departament d'Educació, gestionat per l'Escola
Activitats que s’hi realitzarà:
- Aeròbic: dilluns i dimecres de 19:10 a 20:10
- Pilates A: dimarts i dijous de 19:10 a 20:10
- Pilates B: dilluns i dimecres de 20:15 a 21:15
- Zumba: dimarts i dijous de 20:15 a 21:15
Materials:
- Paviment amb un recobriment sintètic de 185 m2
- Equip portàtil de megafonia
- Material fungible divers
d. Sala d’Actes del Centre Cívic Torre Julià a Les Fonts
Espai de titularitat municipal gestionat pel servei de Participació Ciutadana.
Activitats que s’hi realitzarà:
- Manteniment per la gent gran: dilluns i dimecres de 16:30 a 17:30
- Iogalates per joves i adults: dilluns i dimecres de 18:30 a 19:30
Materials:
- Paviment enrajolat de 180 m2
- Material fungible divers
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es reserva la potestat de modificar unilateralment, per
necessitats dels seus serveis, els llocs i materials on i amb que es desenvolupen les activitats.
L’adjudicatari es responsabilitzarà de les instal·lacions i materials que s’utilitzaran.

5. Millores
Es podran presentar propostes de millora referents a:
1. L’oferta econòmica.
2. Pla de treball.

6. Personal
Els monitors de les activitats esportives hauran d’estar en possessió de la formació o habilitació
corresponent segons les tasques que hagin de realitzar i d’acord a allò que disposa la Llei
3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.
L’adjudicatari serà el responsable d’obrir i tancar les instal·lacions on es realitzem les activitats
així com del material propi de la instal·lació, vigilarà que quedi en perfecte estat i farà complir la
normativa vigent. A tal efecte, abans de començar les activitats, l’adjudicatari haurà de facilitar
una relació del personal contractat, a fi de capacitar-lo per a poder disposar de les claus dels
diferents equipaments i codis d’alarma si s’escau.

L’Ajuntament es reserva la potestat d’excloure o apartar el servei, a qualsevol persona adscrita
al servei que al seu criteri no s’ajusti al mateix. L’adjudicatari haurà d’acceptar la decisió
municipal.
No existirà cap tipus de relació contractual entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i el
personal de l’adjudicatari, així com tampoc cap obligació respecte el mateix.

7. Supervisió dels treballs
El coordinador d’Esports de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, o en el seu defecte, aquella
persona que designi la corporació municipal, supervisarà, controlarà i exercirà les tasques de
direcció necessàries per a poder garantir una adequada prestació del servei, quan així es
cregui convenient.

8. Preu
Per calcular el preu dels serveis s’ha considerat el contracte vigent, el sondeig de preus de
mercat, els beneficis de l’empresa, el cobriment de baixes i la coordinació.
El import màxim del contracte per any és de 29.862,17 euros anuals IVA exclòs amb càrrec a la
partida pressupostària 5500-3400-2279900 de contractes activitats esportives.
El preu considera l’actualització del IPC respecte la darrera contractació pels mateixos serveis.

9. Criteris de valoració
S’estableixen els següents criteris d’adjudicació i puntuacions:
1. L’oferta econòmica: Es valorarà la proposta econòmica amb 1,5 punts per cada 1% de baixa
sobre el pressupost de licitació, fins a 15 punts.
2. Pla de treball: Fins a un màxim de 5 punts.

