PETICIÓ DE PROPOSTES PER A LA DINAMITZACIÓ DE CLUBS DE LECTURA
A LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS
COORDINACIÓ DE BIBLIOTEQUES
AJUNTAMENT DE PALMA
P0704000I
C. Almudaina, 7A
07001 Palma
La Secció de Biblioteques de l’Ajuntament de Palma sol·licita propostes de dinamització per
a la realització de tres clubs de lectura a les biblioteques municipals de Palma.
1. Objecte del contracte
Fomentar l’hàbit lector i donar a conèixer el fons bibliogràfic de les biblioteques d’una
manera lúdica i dinàmica. Així mateix, les sessions de club de lectura ajuden a augmentar el
fons bibliogràfic, a crear xarxa entre els usuaris, dinamitzar la biblioteca i servir a la
comunitat.
2. Tipus de contracte
Contracte de servei
Procediment: contracte menor
3. Destinataris
Adreçat al públic: adults i joves a partir de 16 anys
4. Modalitat
Xerrada i col·loqui. El coordinador o dinamitzador del club de lectura farà una presentació
de l’obra i de l’autor, així com del context i les característiques literàries. Posteriorment tots
els participants comentaran les seves impressions sobre l’obra, que hauran llegit prèviament.
5. Duració
Cada sessió haurà de tenir una durada aproximada d’una hora i mitja.
6. Nombre d’activitats
Es preveuen un total de 36 sessions, 9 a cada biblioteca.
7. Període d’execució
De gener a desembre del 2022
8. Lloc d’execució
Els clubs de lectura es duran a terme a la biblioteca de Cort, a la biblioteca Josep Maria
Llompart, a la biblioteca Joan Alcover i a la biblioteca del Molinar.
A cada biblioteca es preveu una sessió al mes.
El calendari i horari de les sessions s’adaptaran a les necessitats de cada biblioteca.
9. Temàtiques dels club de lectura
Les temàtiques dels clubs de lectura són:

1






Biblioteca de Cort: autors locals.
Biblioteca de Josep Maria Llompart: generalista.
Biblioteca Joan Alcover: viatges.
Biblioteca del Molinar: generalista

Cada professional pot optar per quatre, tres, dos o un dels clubs de lectura.
10. Llengua
Les sessions seran en català. I les lectures podran ser en català i en castellà
11. Requisits dels professionals
Els professionals que realitzin els clubs de lectura hauran d’acreditar


Experiència en dinamització de clubs de lectura o activitats literàries



Domini del món literari

12. Obligacions del licitador


Presentar la calendarització amb antelació.

 Reunir-se periòdicament amb el responsable de la biblioteca per coordinar la sessió i
coordinar el calendari.
 Complir el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) de la Unió Europea,
especialment, el dret a la pròpia imatge i la publicació de fotografies de menors.
13. Cost
El cost màxim de cada sessió serà de 130 euros (imposts inclosos). El pressupost total
màxim serà de 4.680 euros, imposts inclosos.
El pagament serà per sessió realitzada
14. Documentació que s’ha de presentar


Si és una empresa, documentació que justifiqui l’experiència en dinamització en clubs
de lectura; si és un professional, un currículum amb l’adreça de correu electrònic.

Dossier on constin els seus treballs realitzats en l’àmbit de clubs de lectura, llibreries,
activitats literàries, etc.

Projecte amb una extensió màxima de cinc folis que inclogui una explicació del
desenvolupament i metodologia que s’utilitzarà, i de possibles activitats
complementàries que es puguin dur a terme.

Pressupost per a cada sessió amb les deduccions corresponents (IRPF, IVA, etc.).

Les ofertes han de ser a la baixa i incorporar totes les despeses del servei, inclòs el
transport.

Declaració responsable que es compleixen les condicions i els requisits de capacitat
per a subscriure contractes amb l’Administració pública (model normalitzat adjunt).

Còpia del NIF o CIF del signant de la sol·licitud.
15. Valoració de les ofertes
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A la valoració es tindran en compte diversos aspectes com:
Experiència
Preu de l’oferta de la proposta (imposts inclosos)
16. Lloc i termini de presentació de les ofertes
El termini per presentar ofertes és divendres dia 14 de gener.
La documentació s’ha d’enviar a la següent adreça electrònica:
negcultura@palma.cat
17. Selecció de les ofertes
Una vegada seleccionades les ofertes, s’enviarà un correu a cada adjudicatari amb un
possible calendari d’execució de les sessions.
18. Observacions

Les sessions es realitzaran dins la biblioteca oberta a públic, compartint espai i serveis
amb la resta d’usuaris.

La relació de lectures s’acordaran amb cada una de les biblioteques i han d’estar
preferentment disponibles al catàleg de la Xarxa municipal de Biblioteques i a
eBiblioIllesBalears.

La provisió de llibres i material anirà a càrrec de la Biblioteca.

Les activitats complementàries, dins o fora de la Biblioteca, que puguin sorgir de la
dinàmica dels clubs estan incloses dins el preu de l’oferta de cada professional.
19. Pagament del preu i forma
L’abonament del preu es tramitarà un cop presentada i conformada la factura.
Les factures electròniques tenen els següents codis:
Oficina contable:
Òrgan gestor:
Unitat tramitadora:

LA0014968
LA0014899
LA0014909

Palma, 3 de gener de 2022
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ANNEX I
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT
CAPACITAT PER A SUBSCRIURE CONTRACTES

DELS

REQUISITS

DE

.........................................................................................................., amb DNI núm. ................................., en
representació de l’empresa ................................................................................................................., com a 1
.............................................................................................., en aplicació de l’article 118 de la Llei 9/2017, de
contractes del sector públic, i amb la finalitat de participar al contracte menor d..................................,

Declar sota la meva responsabilitat:
a)

Que tenc la capacitat de representació de l’entitat de referència.

b) Que tenc capacitat d’obrar i compt amb l’habilitació professional necessària per a fer la prestació.
c)

Que no estic afectat per prohibicions per a contractar amb l’Administració.

d) Que complesc les obligacions establertes a la normativa vigent en matèria laboral, social i d’igualtat
efectiva entre dones i homes.

Palma, ... d........... de .....

[Nom]
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Cal indicar la representació que el declarant té a l’empresa.
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