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Regidoria d’Educació i Política Lingüística

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE COORDINACiÓ, GESTIÓ I
DINAMITZACIÓ D'ACTIVITATS EN HORARI NO LECTIU I OBERTURA DE CENTRES I PATIS DES DEL
PROGRAMA D’ESCOLES OBERTES ALS CEIPS DE SON GOTLEU I PERE GARAU
Número d’expedient: 22057
(DINÀMICA-EMM curs escolars 2022-2023)
Assumpte: Contracte menor de servei per a la coordinació, gestió i dinamització d'activitats en
horari no lectiu i obertura de centres i patis des del programa d’escoles obertes als ceips de Son
Gotleu i Pere Garau.
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
La Regidoria d’Educació i Política Lingüística en el marc del Programa d’Escoles Obertes vol iniciar
una línia d’'obertura de certes instal·lacions dels CEIP`s d’aquestes zones de Palma per tal de:
-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.
-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.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
La Regidoria d’Educació i Política Lingüística en el marc del Programa d’Escoles Obertes vol donar
resposta a unes necessitats i a uns compromisos.
-

És un acord d’equip de Govern l’obertura de patis en horari no lectiu
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-

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
És una voluntat dels centres educatius d’obertura i necessitats dels infants al joc dins un
espai segur.
És una necessitat de la població, sobretot, la població infantil, de zones molt vulnerables o
amb pocs a cap espai facilitar i garantir el dret al joc i a l’oci i temps lliure a un espai
segur.

3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ
Els centres educatius on prestar el servei de patis oberts i obertura de centres en horari no lectiu
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

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) .
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● Es contempla la compra de material per dur endavant les obertures dels patis (un mínim
de 300€ que finalment quedarà a la Regidoria d’Educació).
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.
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 millor.

Documentació a presentar

● Sol·licitud general per a optar a la licitació.
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● 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.
4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, TRAMITACIÓ I FORMA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT
En aplicació de l’article 118 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, el contracte es
qualifica de menor al ser el seu import inferior a 15.000 € (IVA exclòs)
Tipus de contracte: servei
Procediment i forma d’adjudicació: contracte menor per sol·licitud de pressuposts.
Criteris de puntuació:
1.- Criteris a valorar de la proposta tècnica
-Experiència demostrable amb la realització d’activitats educatives artístiques. Màxim 25 punts
-Guió de les activitats a realitzar. Màxim 25 punts.
-Propostes de materials complementaris. Màxim 10 punts.
Total 60% proposta tècnica
2.- Oferta econòmica
Millor oferta econòmica:
Total: 40%
L’Ajuntament no disposa en aquests moments de mitjans propis per poder desenvolupar aquest
projecte.
D’altra banda s’assenyala que l’objecte del contracte no s’ha configurat per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació.
5. 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)
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6 .- VALOR ESTIMAT
Aquest contracte té un valor estimar de 14.880€ (IVA exclòs)
7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA
Import IVA inclòs
18.004,80 €

Aplicació Pressupostària
10 33711 22703

Referència RC
9744

8. TERMINI D’EXECUCIÓ
Les activitats s’han de realitzar de dia 1 de setembre a dia 30 de desembre de 2022.
9. LLOC DE PRESTACIÓ
Centres Educatius de Palma dels barris de Son Gotleu i Pere Garau
10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Eduard Montes Canto, tècnic d'Intervenció Educativa de la Regidoria d'Educació i Política
Lingüística.
11. TERMINI DE GARANTIA
----12. GARANTIES EXIGIDES PER CONTRACTAR
No és necessària la constitució de garantia definitiva de conformitat amb el estableix l’article 153
en relació amb l’article 118 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic

13. FORMA DE PAGAMENT DEL PEU
Presentant una factura al mes d’octubre i altra al mes de desembre, expedides per l’entitat i
conformades pel responsable del contracte.
Resolució/penalitats per demora
Si el contractista, per causes que li siguin imputables, incorre en demora respecte del compliment
del termini total, l’Administració podrà optar, entre la resolució del contracte o la imposició de les
penalitats establertes a l’article 193 de la LCSP.
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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D’acord
El regidor de l’Àrea Delegada d’Educació i Política Lingüística
p.d. de la Junta de Govern, de 31/07/2019 (BOIB núm. 109 de 8/08/2019)

Llorenç Carrió Crespí
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