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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE  REGIR 

LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLETA D’EDUCACIÓ IN FANTIL 

DE PRIMER CICLE A LA LOCALITAT DE SANTANYÍ 

 

1. DESCRIPCIÓ DE L’IMMOBLE DESTINAT A ESCOLETA D’ED UCACIÓ 

INFANTIL DE PRIMER CICLE 

 

Escoleta ubicada al carrer de Felanitx, s/n de la localitat de Santanyí. 

 

 

II. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI A PRESTAR PEL CONTRACTIST A 

 

El contractista haurà d’explotar la concessió del servei municipal d’educació infantil de 

primer cicle i guardaria infantil, que s’ubicarà al carrer Felanitx, s/n de Santanyí, tenint 

en compte els següents punts:  

 

A) CONSIDERACIONS GENERALS 

 

- L’escola infantil estarà composta per dos grups o aules: 

a) Una de nins/nines de 1 a 2 anys. 

b) Una de nins/nines de 2 a 3 anys. 

 

- Aquesta és la capacitat autoritzada pel Consell de Govern de dia 25/9/2009 pel 

qual es crea l’escola pública de primer cicle EIP Santanyí de titularitat de 

l’Ajuntament de Santanyí, publicat al BOIB núm. 143 de data 1/10/2009. 

- En tot cas s’haurà de respectar el nombre  màxim d’infants per aula que 

assenyala el Decret 60/2008 o la normativa que resulti aplicable.  
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- En cas que la CAIB autoritzés més grups o aules el contractista  haurà de 

complir també amb el servei de l’escola infantil en els grups que si afegeixin 

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

amb les titulacions corresponent, d'acord amb la legislació vigent (Decret 

60/2008, o qualsevol altre que sigui aplicable).  

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

amb la Llei de les Illes Balears 7/2013, de 26 de novembre, de règim  jurídic 

d’instal·lació, accés i exercici d’activitats en les Illes Balears, o qualsevol altre 

que resulti d’aplicació. 

- I abans de començar la prestació del servei haurà de presentar una còpia de la 

pòlissa a l’Ajuntament. 

- El treball educatiu serà d’objectius pedagògics depenent de l’edat, tenint en 

compte que cada infant té la seva pròpia estructura mental i que s’ha de respectar 

en tot moment el seu coneixement i el seu estat afectiu individual, sense perdre 

de vista que el desenvolupament de l’infant és un procés global que té lloc dins 

un grup on es realitza la socialització. Aquest treball ha de respondre al 

desenvolupament d’un projecte educatiu del centre. 

- El treball educatiu es desenvoluparà amb criteris d’integració que permetin 

admetre i atendre infants amb deficiències físiques, psíquiques i/o sensorials. 

- La tasca social que es farà al centre d’educació infantil de primer cicle és 

informar els pares dels recursos existents perquè en puguin fer ús. 

- El treball dels objectius pedagògics es desenvoluparà de setembre a juny. També 

es prestarà un servei de guarderia 12 mesos l’any.  

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

d’educació infantil de primer cicle. 

- Tots els aspectes interns de l’aula i de l’àmbit pedagògic i docent són 

competència dels mestres o dels especialistes en educació infantil (equip 

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

organitzatius són competència del concessionari, 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 assistents al centre d’educació 

infantil de primer cicle pel que fa als aspectes educatius, d’higiene i 

d’alimentació.  

- 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. 

- Així mateix, l’adjudicatari del contracte vendrà obligat a moblar l’immoble on 

s’ha de prestar degudament el servei d’escola infantil de primer cicle a la 

localitat de Santanyí. 

- 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 estirà 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.   

 

B) CALENDARI DEL SERVEI 

 

1.Desenvolupament dels objectius pedagògics generals del servei 

d’educació infantil de primer cicle: 

• Inici del curs: 15 de setembre. 

• Acabament del curs: 30 de juny. 
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2. Servei de guarderia: 

• Inici del servei: 1 de setembre. 

• Acabament del servei: 31 d’agost. 

 

C) HORARI MÍNIM DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI  

 

- L’horari del servei d’educació es desenvoluparà durant els dies laborables del 

calendari exposat al punt anterior de les 9.00 a les 14.00 hores, si bé aquest 

horari es pot canviar per indicació de l’equip docent, prèvia comunicació a 

l’Ajuntament.  

- L’horari de guarderia infantil es durà a terme durant les hores següents: 

• Temporada turística (de l’1 d’abril al 31 d’octubre) de les 

7.30 hores a les 21.00 hores, durant tots els dies, siguin 

laborables o festius.    

• Temporada no turística (de l’1 de novembre a 31 de març) 

de les 7.30 a les 15.30 hores, de dilluns a divendres.  

• Aquests horaris són de disponibilitat, és a dir, que el 

concessionari si no té més de 6 usuaris a aquestes hores 

no importarà que tengui obert, però si les té, haurà de 

prestar el servei.  

• En tot cas, l’horari obligatori mínim en el qual el 

centre haurà de romandre obert al públic serà de 7,30 

a 15,30 hores.   

• En tot cas, l’empresa contractista podrà augmentar 

aquest horari. 

  

- 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. 
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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:  

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

a) Preu de matrícula anual 85 euros. 

b) Assistència en règim de jornada de les 9.00 a les 14.00 hores: 210 euros/mes 

c) Per cada hora més incrementada de manera puntual: 5 euros. 

d) Per cada hora més incrementada de manera mensual (sense comptar dissabtes i 

diumenges): 35 euros. 

- La persona adjudicatària  haurà de donar el servei de menjador i el podrà oferir 

posant en condicions les intal·lacions i demanant els permisos oportuns a les 

autoritats competents, o bé contractant una empresa degudament autoritzada i amb el 

vistiplau de l’Ajuntament, que subministri el menjar per als infants.    

Els preus màxims que podrà cobrar el contractista pel servei de menjador són els 

següents: 

a) Individuals/diaris: 8,00 euros. 

b) Mensual (sense comptar dissabtes i diumenges): 170,00 euros. 

 

Tots aquests preus duen l’IVA inclòs. 

 

L’obligació de pagament del preu neix des què s’inicia la prestació del servei 

d’educació infantil de primer cicle. 

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

ofertes. 

 

Santanyí, 15 d’abril de 2016 

Assessor Jurídic-Lletrat 

 

 

Guillermo Mascaró Llinás 

 


