
 

 

PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARA A ADXUDICACIÓN DO SERVIZO 

CONCILIATARDES- TARDES COA INFANCIA 

 

1. OBXETO DO CONTRATO 

 

É obxecto do contrato a prestación do servizo Conciliatardes- Tardes coa Infancia no 

ámbito do concello de Vilagarcía de Arousa, destinado a nenos e nenas do Concello con 

idades comprendidas entre os 3 e os 9 anos. 

 

2. DURACIÓN E CONTÍA DO CONTRATO. 

 

1. O contrato de prestación  do Servizo de Conciliatardes- Tardes coa Infancia terá a 

duración de dez meses, coincidentes co curso escolar 2009-2010 (de setembro a 

xuño), con posibilidade de prórroga de dez meses correspondentes ao curso escolar 

2010-2011 (de setembro a xuño). 

2. O orzamento  para a  contratación do servizo  ascende á 35.000,00 � (IVE incluído) 

por dez meses de prestación. En caso de prórroga, o orzamento total sería de 

70.000,00 � (IVE incluído). 

 

3. CARACTERÍSTICAS DO SERVIZO DE CONCILIATARDES-TARDES COA INFANCIA 

 

1.  O servizo de CONCILIATARDES- TARDES COA INFANCIA é un programa 

socioeducativo e de lecer de apoio á infancia, co obxetivo de conciliar as 

responsabilidades familiares, persoais e profesionais ao mesmo tempo que garante a 

igualdade de oportunidades. 

2. Os obxetivos do servizo son: 

o Reforzar a igualdade de oportunidades. 

o Promover a integración social dos/as menores en situacións de risco. 

o Incrementar os niveis de cobertura das necesidades dos/as menores. 

o Desenvolver actividades socioeducativas e de lecer de apoio á infancia. 

o Previr sitacións de  vulnerabilidade e  exclusión social nos/as menores. 

o Contribuir á mellora das condicións de vida e sociais dos/as menores do noso 

contorno. 



 

o Favorecer a conciliación da vida familiar e laboral das familias. 

o Facilitar o disfrute e a calidade do tempo de lecer dos/as menores 

3. As prestacións e accións  a desenvolver dentro do servizo irán encamiñadas a 

desenvolver os seguintes obxetivos específicos: 

o Posibilitar a atención da infancia durante os  horarios laborais dos pais e das 

nais 

o Facilitar a igualdade de oportunidades co acceso das familias con maiores 

dificultades económicas, sociais e/ou educativas. 

o Potenciar o desenvolvemento integral dos nenos e nenas, na esfera social, 

física e intelectual. 

o Fomentar unha educación en valores. 

o Dotar aos/ás menores de técnicas e habilidades que favorezan a súa 

aprendizaxe, a través do xogo, a creatividade e a imaginación. 

o Favorecer a  integración e a participación do/a neno/a na súa comunidade. 

4. Os contidos a desenvolver no servizo serán aqueles relacionados coa seguinte 

temática: 

o Hábitos saudables 

o Habilidades sociais e comunicativas 

o Valores 

o Educación ambiental 

o Animación á lectura 

o xogo  

o A creatividade 

o Lingua e cultura galega 

o Resolución de conflitos e toma de decisións 

o Autoestima e autonomía persoal 

o Técnicas e habilidades para a aprendizaxe 

o Aprendizaxe cooperativa 

 

4.   MEDIOS HUMANOS 

 

1. O adxudicatario prestará o servicio cos seus propios medios a través de persoal en nº 

e cualificación suficiente para unha axeitada prestación do servizo. 



 

2. Os licitadores indicarán nas súas ofertas o número, categoría profesional e titulación 

das persoas que, no caso de resultar adxudicatarios, destinarán a prestación do servizo 

obxecto do contrato. 

3. No caso de ausencia por enfermidade, vacacións ou calquera outro motivo, o 

adxudicatario cubrirá inmediatamente a mesma, de forma que se preste o servizo 

debidamente. 

4. O persoal que preste o servizo deberá gardar estrictamente a confidencialidade sobre 

a intimidade dos nenos  e das nenas e das súas familias. 

5. O persoal mínimo do que deberá dispoñer o adxudicatario para poder prestar o 

servizo estará composto por : 

- técnico coordinador/a do servizo. 

- monitor/a para nenos e nenas de educación infantil. 

- monitor/a  para nenos e nenas de educación primaria. 

 

5.   HORARIOS 

 

1. O servizo desenvolverase de luns a venres cun horario de 15:30 a 21:00 horas co fin de 

facilitar a conciliación da vida familiar, persoal e laboral. 

2. Os horarios de prestación do servizo poderán ser obxecto de variación por parte do 

Concello cando así o requiran as necesidades do servizo. 

3. O Servizo terá unha disposición horaria con tempos para a merenda e o lecer libre.   

 

6.  PRESTACIÓN DO SERVIZO 

 

1. O servizo prestarase dende o 1 de setembro ata o 30 de xuño, establecendo como días 

de suspensión do servizo Semana Santa, Nadal  e os días sinalados como festivos 

locais, autonómicos e nacionais. 

2. A prestación do servizo pola empresa implicará: 

o Atencións lúdicas e socioeducativas directas cos/as menores. 

o Coordinación cos Servizos Sociais de Atención Primaria para o seguemento do 

servizo e dos/as menores, a través do técnico corrdinador/a da empresa. 

o Avaliación do servizo a través da memoria do mesmo. A Avaliación terá un carácter 

contínuo de seguemento de servizo e posibles incidencias (mensual) e final. 



 

o Xestión do persoal e material necesario  para o desenvolvemento do servizo e das 

actividades que o conforman. 

o Seguro de responsabilidade civil  

3. O servizo levarase a cabo nas infraestruturas dun centro de educación infantil e 

primaria situado no Concello de Vilagarcía de Arousa.  

 

7. PROPOSTA TÉCNICA DA EMPRESA 

 

1.  A proposta técnica presentada deberá comprender polo menos os seguintes aspectos: 

1- Obxectivos e principais liñas de actuación /actividades. 

2- Metodoloxía a utilizar no desenvolvemento do servizo. 

3- Organización do servizo: programación e temporalización, persoal (número e 

titulación), vías de coordinación. 

 

 

8.  ASPECTOS OBXECTO DE VALORACIÓN 

 

 Para a valoración das propostas presentadas se terán en conta os seguintes criterios e 

puntuación máxima: 

 

- A) PREZO( ata un máximo de 50 puntos). Terase en conta o prezo ofertado por cada 

licitador, chegando á puntuación máximo o menor prezo ofertado. 

- B) PROPOSTA TÉCNICA (ata un máximo de 48 puntos en total) 

o Obxectivos e principais liñas de actuación /actividades (máximo de 10 puntos). 

Os criterios de valoración basearanse no grao de adecuación cos obxectivos 

plantexados no pliego e o grao de adecuación das actividades e actuacións 

para a consecución dos mesmos.  

o Metodoloxía a utilizar no desenvolvemento do servizo (máximo 10 puntos). 

Terase en conta a metodoloxía a utilizar en tanto sea dinámica, cooperativa e 

participativa, así como o grao de adecuación da mesma aos obxectivos e 

actividades. 

o Organización do servizo: programación e temporalización, persoal (nº e 

titulación), vías de coordinación. (máximo 20 puntos). Para a súa valoración 

estudiarase a programación xeral do servizo, en canto a coherencia, diversidade 



 

e globalidade en cumprimento dos obxectivos marcados, así como a 

distribución temporal das accións. De igual xeito, terase en conta o persoal en 

número e adecuación do mesmo, e as vías de coordinación ou mecanismos 

que se establezan na proposta. 

o Innovación e creatividade da proposta nas actividades e/ou servizos 

complementarios ( ata un máximo de 8 puntos).  Terase en conta na valoración 

de cada proposta técnica o grado de innovación e creatividade que presente o 

conxunto global da proposta, dende a fundamentación e presentación, como a 

programación xeral  e actividades xerais do programa. De igual xeito, valorarase 

a proposta de actividades ou servizos complementarios e  a creatividade na súa 

formulación. 

- C) OFERTA DE MELLORA (2 puntos). Neste punto terase en conta a  recollida de nenos 

e nenas nos centros escolares. 

 

 

Vilagarcía de Arousa, 1 de xullo de 2009 

 

 

      

 Asdo.: Iria Camba Rey 

  Coordinadora de Sevizos Sociais 

 

 

 


