Ajuntament

J de Palma

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR
Núm. D'expedient: CM 15/2022

Assumpte:

contracte menor per a desenvolupar el Programa de Nordic Walklng al

municipi de Palma de maig a desembre de 2022.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:
L'objecte del present contracte es apropar la marxa nórdica als habitants de la nostra
ciutat, amb la finalitat que els participants puguin incorporar aquesta activitat al seu dio a
dio, millorant la seva salut, i com una opció més per a també millorar a curt termini la seva
qualitat de vida i prevenir el sedentarisme.
La marxa nórdica és una modalitat d'exercici físic a !'aire lliure aconsellable per a toles les
persones, independentment de I 'edat i condició física molt adequada per col ·lectius
sedentaris que valen comen<;:ar a realitzar exercici físic per a mantenir-se en forma o per
problemes crónics de salut.
El Programa consta de jornades d'iniciació a la técnica del Nordic Walking. en qué s'explica
primer la técnica basica de caminar amb bastons i s'acaba amb una passejada per les
Rutes Saludables de la barriada o perles zones de la costa del nostre municipi. No sois és per
a principiants, també s'hi poden incorporar els participants que jo han estat iniciats a la
técnica del caminar nórdic.
L'objecte del Programa és promocionar i fomentar una prevenció activa, un envelliment
actiu i, en definitiva, en una vida activa. També. donades les circumstancies actuals. tenim
la necessitat de plantejar aquesta acfivitat que es desenvolupa a !'aire lliure i en grup
controlats segons les norrnatives vigents.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
És necessario la contractació d'un servei que desenvolupi les jornades de Nordic Walking
amb els instructors necessaris per a dur endavant les jornades d'iniciació, per a produir la
publicifat d'aquest període, fer les inscripcions i l'asseguran<;:a d'accidents.
Amb aquesta contractació externa i el treball conjunt amb aquesta es podran organitzar les
diferents jornades de Nordic Walking i donar resposta a les necessitats que directarnent no
podem cobrir.
Per tot aixó, es considera adient contractar aquest servei per a desenvolupar el programa
de Nordic Walking al municipi de Palma.

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ
El Programa de Nordic Walking constara de:
Un maxirn de 50 jornades de NORDIC WALKING que sortiran deis centres de salut de les
barriades, de diferents punts de la zona de la costa del municipi, del Palau Municipal
d'Esports de Son Moix i de la pla<;:a de Cort, ...
Les jornades de Nordic Walking es duran a terme, generalment, els dissabtes malí. A
excepció de les jornades en !'época estiuenca, que seran els divendres al capvespre 1
aquelles jornades especifiques amb caire festiu que es duran a terme en dies festius.
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