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CONVENI DE COL'LABORACÉ PER A LA REALITZACÉ DEL CASAL D'ESTIU 2016

ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAU.SAVERDERA I LA FUNDACIÓ CATALANA DE

L'ESPLAI.

A Palau-saverdera, 21 d'abril de 201 6

Reunits: t l, 
.

D'una part na lsabel Maria Cortada Soler amb DNI  en qualitat d'Alcaldessa
Presidenta de l'Ajuntament de Palau-saverdera amb domicili al carrer Nou número 15 de
Palau-saverdera (17495) i amb CIF P17127008.

I na Cristina Rodríguez Portillo, en qualitat de gerent de*serveis Educatius Escolars i cases de
colònies de la Fundació Catalana de I'Esplai, en endavant Fundesplai, amb CIFG-61.096.368,
domiciliada al carrer del Riu Anoia,42-54, 08820 del Prat de Llobregat.

Manifesten:

1. Que I'Ajuntament té interès en resoldre la gestió del servei de Casal d'Estiu per l'any
2016.

2, Que l'entitat Fundesplai és una entitat sense afany de lucre que té com a objectius la
prestació de serveis educatius i de lleure i que té experiència i capacitat per portar la
gestió de I'esmentat Casal,

3. Que la Junta de govern ha acordat atorgar a Fundesplai la gestió del casal d'estiu de
juliol i agost 2016, per la qual cosa ambdues parts manifesten la voluntat d'establir un

conveni de col 'laboració per a la realització del mateix

Acorden:

Durada I'activitat: de l'1 a 31 de juliol i de l'1 al 31 d'agost del 2016

. Casal dirigit a infants: de P3 a 6è. Casal matí: de 9 a 13h

El nombre de places mínimes per a realitzar els diferents serveis és:

. Casal matí:20

(en cas de no arribar al nombre minim d'usuaris ambdues parts es comprometen a

cercar les solucions més adients)

Els preús establerts per quinzena són:

. Matide 9 a 13h: 80€

Les quotes establertes pels usuaris son:

P3.6è EMPADRONAT NO EMPADRONAT
Matricula (pagament

únic)

30,00 € 30,00 €

Quinzena 40,00 € 70,00 €
Tot el mes 70,00 € 130,00 €

En relació a I'activitat:

Fundesplai desenvoluparà el casal en virtut del projecte prèviament presentat i acordat.
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En relació a la

. La inscripció es farà per quinzenes

. S'admetrà la inscripció d'usuaris/àries sol'licitants de beca o ajut de reforç a

la integració, sempre i quan existeixi I'ajut per part de I'administració i/o de

Fundesplai,

En relació a les ampliacions i baixes:

. Funäesplai, prèvia consulta, es reserva el dret Ç'anul 
'lar tots els serveis, o

part d'ells, si no s'ariiba al mínim de participants

. La decisió respecte I'anul.lació del servei es prendrà com a mínim 30 dies

abans de l'inicide l'activitat

. En cas d'anul.lació del casal i/o d'algun-dels serveis, es comunicarà a les ì\
families i es farà el retorn del 100% de la' inscripció, mitjançant transferència

bancària

. En cas de baixa voluntària, d'algun dels participants, es farà el retorn del

50% de la inscripció si es dóna avís amb 15 dies naturals d'antelació a l'inici

de l'activitat a la que estava inscrit, En cas que la baixa sigui per malaltia, es

retornarà el 90% de l'import ja pagat, a partir de la presentació del justificant

mèdic

. Un cop iniciats els casals i sempre i quan quedin places lliures s'admetran

noves inscripcions fins al dimecres anterior a cada una de les quinzenes

En relació a la a de oaoament:

. La familia abonarà la quota d'inscripció, l'abonament es podrà fer fins en 3

pagaments. Caldrà fer un primer pagament (30,00 €) en concepte de

"matricula". La resta serà en funciÓ delcriteri del pagador

. Abans de I'inici de I'activitat cal tenir pagat el total de la inscripciÓ

. En el cas de les ampliacions, no es confirmarà cap inscripció sense el

justificant d'ingrés de la quantitat establerta

. Fundesplai facturarà a I'Ajuntament les possibles diferències entre els preus

establerts i les quotes abonades per les famílies a finals de cada mes un cop

validades amb l'administració local les llistes d'assistència

En relació a l'equip:

. Estarà format per monitors/es amb experiència en casals d'estiu i amb

formació per dur a terme el desenvolupament d'aquesta activitat

. Fundesplai farà la distribució definitiva dels monitors/es plantejats en funciÓ

de la inscripció a cada grup d'edat

. En les situacions d'absència d'algun dels monitors/es, Fundesplai assumirà

la seva substitució

. Fundesplai designarà una persona de la seva entitat, que farà el seguiment

del servei

. Elcasales realitzarà amb una ratio 1/10

Serveis compresos i compromisos qenerals:
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. En virtut del projecte prèviament presentat, la realització del Casal inclou els
següents serveis:

1. Totes les tasques de gestió educativa i de reunió amb les famílies

2, Tota la gestió administrativa'necessària, incloent-hi les inscripcions i

cobraments de les quotes dels usuaris/àrieS

3. .Despeses derivades de la contractació del personal

4. Dífusió i promoció

5. Aprovisionaments i altres,serveis subcontractats:

. entrades. autocars- autobús

6 ...;,.,Ï:':ï:i:il::d,,,,.s,,unces, per a nens/es i equip que
cobreix possibles accidents i la responsabilitat civil

7. Coordinació i gestió general

8. Desenvolupament del projecte educatiu, incloent 1 sortida quinzenal

. Fundesplai vetllarà pel bon ús de les instal'lacions cedides per I'escola on es
realitza el Casal

. Fundesplai es reserva la possibilitat de restringir o limitar l'accés al servei a tots
aquells usuaris/àries que no satisfacin el preu del casal objecte d'aquest
document, així com el dels serveis complementaris contractats

. Fundesplai es compromet al compliment de la normativa establerta per la
Generalitat de Catalunya pel que fa a la realització d'activitats de vacances
respecte a la notificació de l'activitat, la ràtio i titulació dels monitors/es

. Un cop finalitzat el casal, Fundesplai lliurarà una memòria que reculli les dades
generals i la valoració global del servei

. La signatura i acceptació del present document implica l'encàrrec en ferm de
I'execució de l'esmentat Casal d'Estiu a Fundesplai

Anul{ació del conveni:

Qualsevol de les parts podrà resoldre el conveni si l'altra incompleix les
obligacions assumides en el mateix, sempre que hagués estat requerida
prèviament per escrit i que se li hagués comunicat feafentment amb quinze dies
d'antelació, si tot i així continués l'incompliment, en aquest cas, ra part que
incompleixi, estarà obligada a abonar els danys i perjudicis causats a I'altra part,
sent possible, si la perjudicada fos FUNDESPLAI, deixar er servei
immediatament a partir d'aquell moment, sense que això anul,li la,possibilitat de
reclamar els danys i perjudicis que es puguin haver ocasionat. De la mateixa
manera, si la perjudicada fos I'AMPA, aquesta podrà contractar una nova
empresa per tal de continuar donant el servei i reclamar els possibles danys i

perjudicis que haguessin sofert FUNDESPLAI

Per a qualsevol dubte, interpretació o qüestió que pugui sorgir en aplicar aquest
conveni, les dues parts se sotmetran expressament a l'arbitratge-decisió i

queden compromeses a acceptar-la i acatar-la.

4

@sv/&

A1

@

r
4v

a



\
La qual cosa
referides.

signen ambdues parts per duplicat a tots els efectes a la ciutat i amb la data
\

lsabel Maria Cortada Soler
Alcaldessa Presidenta de
L' Ajuntament de.Palau-saverdera

Rodríguez Portillo
Gerent Serveis Educatius Escolars
icases de colònies Fundesplai.
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