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Regidoria d’Educació i Política Lingüística
SOL·LICITUD D’OFERTES
Número d’expedient: 22057
(DINÀMICA-EMM curs escolars 2022-2023)
La Regidoria d’Educació i Política Lingüística està tramitant l’expedient per a adjudicar del
contracte menor de serveis per a realització de funcions d’obertura dels CEIP’S en horari

no lectiu: del control, de coordinació, de la gestió de les activitats i de la supervisió dels
espais amb els equips directius dels centres i els tècnics del programa d’Escoles
Obertes de la barriada de Son Gotleu i Pere Garau
D’acord amb la memòria justificativa del contracte menor de dia 29 de juny de 2022 les
condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:

Objecte del contracte:
Emmarcat dins el programa d’Escoles Obertes, l’obertura de certes instal·lacions dels
CEIP`s d’aquestes zones de Palma.
-Donar resposta a una necessitat dels infants, joves i ciutadans/es de tenir espais oci
temps lliure i formació de proximitat, sobretot, en aquelles zones vulnerables, amb
molta densitat de població i amb poca oferta i en pocs espais per poder dur a terme
activitats.
-Fer de l’escola un punt de referència del barri, que serveixi com un punt de
dinamització social.
-Optimitzar l'ús dels centres escolar, la seva vessant educatiu i social, fent possible l'ús
del pati entre els col·lectius i/o activitats que es puguin realitzar, sense interferències,
tot potenciant la seva interrelació.
-Donar suport als equips directius en el control i bon l'ús de les instal.lacions
educatives emprades o/i cedides i amb la coordinació de les diferents activitats que
s'hi fan dins l’horari no lectiu.
Tipus de contracte: servei.
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor.
Criteris de puntuació:
1.- Criteris a valorar de la proposta tècnica
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-Experiència demostrable amb la realització d’activitats socioeducatives amb
perspectiva de dimensió comunitària i de treball en xarxa. Màxim 25 punts
-Guió de les activitats a realitzar. Màxim 25 punts.
-Propostes de materials complementaris i didàctic. Màxim 10 punts.
Total 60% proposta tècnica
2.- Oferta econòmica
L’oferta econòmica es valorarà atorgant 0 punts si no hi ha cap tipus de rebaixa i 40 punts a
l’oferta més baixa (PM=40 punts), la resta d’ofertes es valoraran d’acord amb la fórmula
següent:
P=
P:
PM:
PL:
Po:
Pm:

PM * (PL-Po) / (PL-Pm)
Puntuació de l’oferta que es valora
Puntuació màxima (40)
Import de la licitació
Import de l’oferta que es valora
Import de l’oferta més econòmica

Millor oferta econòmica: Total: 40%
Justificació de la necessitat del contracte.
-

És un acord d’equip de Govern l’obertura de patis en horari no lectiu
És una petició de la comissió educativa de Son Gotleu a la Conselleria
d’Educació i l’Ajuntament de Palma, dins el pla educatiu Son Gotleu
Voluntat dels centres educatius d’obertura i necessitats dels infants al joc dins
un espai segur.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ:
Els centres educatius on prestar el servei de patis oberts seran:
CEIP Joan Capó: C/ Santa Florentina 63
CEIP Es Pont: C/ Indalecio Prieto s/n
CEIP Gabriel Vallseca: C/ Mare de Déu de la Victòria, 26
CEIP Jafuda Cresques: C/ Faust Morell 27
Horari i calendari previstos
El calendari i horari inicials previstos per aquest període, sense perjudici que l’entitat,
previ acord amb el centre educatiu i l'Ajuntament pugui decidir modificar-los per
causes justificades, entre elles l'ús que es faci dels patis, són:

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte
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CEIP Es
Pont

CEIP
Jafuda
Cresques

CEIP Es
Pont

CEIP
Jafuda
Cresques

CEIP Es
Pont

CEIP
Jafuda
Cresques

CEIP
Gabriel
Vallseca

CEIP Joan
Capó

CEIP
Gabriel
Vallseca

CEIP Joan
Capó

CEIP
Gabriel
Vallseca

CEIP Joan
Capó

15’30h
a 19’30h

15’30h
a 19’30h

15’30h
a 19’30h

15’30h
a 19’30h

15’30h
a 19’30h

10h a 14h

● Període obertura dels patis oberts durant l’exercici de 2022: de dia 1 de
setembre a 30 de desembre, ambdós inclosos. Dia 24 i 31 de desembre
exclosos. Aquest calendari suposa un mínim de 824 hores de servei d’obertura
de centres educatius de animador/a sociocultural o integrador/a social. A més
de l’horari d’obertura caldran un mínim de 4h setmanals de coordinació
setmanal (total 76h) amb els diferents agents (centre educatius, entitats, …)
que hi participen per una adequada gestió i dinamització.
● Caldrà també una figura de coordinació de l’ entitat/ empresa dels/les
dinamitzadors/es adjudicatària 4h setmanals (16 hores mensuals, total 72
hores finals) .
● Es contempla la compra de material per dur endavant les obertures del patis
(un mínim de 300€ que finalment quedarà a la Regidoria d’Educació).
-Donar resposta als acords arribats per part de l’Ajuntament de Palma a la comissió
educativa i a la Conselleria d’Educació. (Pla educatiu de Son Gotleu) de la necessitat
d’obertura dels centres en horari no lectiu amb una figura de coordinació i
dinamització, amb un programa d’activitats socioeducatives per a infants, joves,
famílies i veïnats.
Contingut de l’activitat
Tres modalitats d’obertura de centres educatius i patis oberts.
a) Suport a la gestió de la utilització dels espais i a la coordinació de les activitats
extraescolars d’aquests centres.
b) Obertura dels patis i els espais que es determinin amb l’equip directiu de cada
centre i l’equip tècnic de la regidoria d’Educació, com a espais de joc natural
amb activitats no dirigides equivalents a una plaça pública o parc.
c) Dinamització directa amb activitats organitzades per la figura del
dinamitzador/a del servei de patis oberts.
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Les ràtios o volum de les persones assistents que s’estableixin en aquesta modalitat
de patis oberts ho determinaran les possibilitats de l’espai de cada centre, del perfil de
les persones usuàries…d’acord també amb el criteri de la persona encarregada de la
obertura i dinamització, que vetllarà per l'ús adequat i equitatiu de l’espai.
A la tercera modalitat o línia es planteja dinamitzar l’espai amb jocs cap a una vessant
educativa dirigida o semidirigida , la persona encarregada de l'obertura i dinamització
del pati tendrà grau d’autoritat per decidir sobre el desenvolupament de les activitats
que s’hi portin a terme i sobre la limitació d’accés al pati en determinades
circumstàncies ( per exemple, si per garantir la traçabilitat dels grups cal inscripció
prèvia per assistir-hi o, en cas contrari si el nombre d’usuaris o usuàries eś massa
elevat, o si s’hi produeix un conflicte)
L’empresa o entitat adjudicatària haurà de contractar les persones per a dur a terme a
la feina, amb un perfil integrador/a social o equivalent.
L’empresa o entitat adjudicatària haurà de lliurar durant el primer més d’activitat, una
proposta d’activitats per la dinamització de cada pati, adreçada a la coordinació i
participació de les persones usuàries, i que fomentin valors de coeducació, inclusió i no
violència.
En finalitzar el projecte a cadascun dels patis, l’empresa o entitat adjudicatària haurà
de lliurar una memòria final del projecte en un termini màxim d’un mes des de la data
de tancament dels patis, que garanteixi l’acompliment de la llei de protecció de dades,
i que aporti informació rellevant per a l’avaluació del projecte i incorpori propostes de
millora.
- Òrgan de contractació:
L’òrgan de contractació competent és el regidor de l’Àrea delegada d’Educació i Política
Lingüística, conformement a l’Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de
Palma del 31 de juliol de 2019 (BOIB núm. 109 de 8/08/2019)

Pressupost: 14.880 € (sense IVA) i 18.004.8€ (IVA inclòs)
Termini d’execució del contracte:
Les activitats s’han de realitzar de dia 1 de setembre a dia 30 de desembre de 2022.
Lloc de prestació:
Als diferents centres educatius exposats anteriorment.
Responsable del contracte:
Eduard Montes Canto, tècnic d'Intervenció Educativa de la Regidoria d'Educació i
Política Lingüística
Termini de garantia:
Sense garantia
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Forma de pagament del preu:
Presentant una factura al mes d’octubre i altra al mes de desembre, expedides per l’entitat i
conformades pel responsable del contracte.

Documentació a presentar
● Sol·licitud general per a optar a la licitació.
● Experiència demostrable amb la realització d’activitats socioeducatives i de
dinamització amb infants i joves, en coordinació i gestió d’espais i treball en xarxa
de dimensió comunitària.
● Guió i desenvolupament dels punts principals de les activitats a realitzar.
● Propostes de materials complementaris.
● Trajectòria professional i experiència de l’equip que presenta la proposta.
● Oferta econòmica (pressupost) amb les dades fiscals del licitant.
● Model de declaració responsable de compliment de requisits de capacitat per a
subscriure contractes.
● Annexos signats (0,1,2,3)
● Pòlissa de responsabilitat civil de l'adjudicatari.
Requisits legals
Les persones licitadores que participin d’aquesta convocatòria es sotmeten al següents
termes que s’estableixen segons els drets de propietat intel·lectual amb el material
que s’entregarà per aquest contracte. L’Ajuntament de Palma ostenta en exclusiva els
drets d’explotació (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació) de
l’obra creada en el marc d’aquest contracte i durant el període màxim permès per llei.
El material entregat haurà de tenir el vist-i-plau de la regidoria. L’entitat o persona
adjudicatària mantindrà les coordinacions necessàries amb el personal de la Regidoria
d’Educació i Política Lingüística.
El lloc i el termini de presentació de l’oferta són els següents:
- L’oferta s’ha d’enviar al següent correu electrònic: escolesobertes@palma.cat
- El termini de presentació: des del 11 fins al 22 de juliol de 2022
-Podeu demanar més informació al telèfon 971 449406 o 676594684
El sotasignats declara conèixer el continguts dels articles 52, 53 i 54 del Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat
públic i l’article 61 del Reglament financer (UE 2018/1046, de 18 de juliol 2018) i no tenir
conflictes d’interès en aquesta actuació que integra l’expedient.

Palma, 7 de juliol de 2022
El responsable del contracte
Eduard Montes Canto, tècnic d'Intervenció
Educativa de la Regidoria d'Educació i Política Lingüística.
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