
 
 
 

REGIDORIA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL 
Servei de Cultura 
 
 
 
Petició d’ofertes per a la realització del programes de mediació a Can Balaguer 
2021-2022. 
 
Can Balaguer és un centre cultural municipal que té com a missió la protecció i difusió 
del patrimoni de la ciutat. Des de la seva inauguració el 2017 s’hi han programat tot 
tipus d’activitats amb l’objectiu que la ciutadania s’impliqui en aquesta conservació i en 
la construcció d’una imatge col·lectiva pròpia, la qual sens dubte l’ajudarà a decidir el 
seu futur. 
 
Les activitats de mediació previstes per a 2021-2022 es mantenen dins aquesta línia, i 
acompanyaran el programa expositiu previst, així com el nucli del projecte de Can 
Balaguer, la seva exposició permanent. 
 
1. Objecte del contracte 
 
L’objecte d’aquesta petició de propostes és el disseny i la implementació del programa 
d’activitats de mediació a Can Balaguer per 2021-2022. 
 
Els eixos temàtics proposats són: 
 

- L’orgue Walcker i la història de la Música 
- L’exposició permanent de Can Balaguer 
- Projectes socioculturals a l’entorn de la ciutat i/o les exposicions temporals 
- La Sala Medieval i barri de Sant Jaume. 
- Activitats de Nadal. 

 
Les activitats proposades es poden plantejar en qualsevol format, ja sigui com a visites 
dialogades temàtiques, visites virtuals, tallers participatius, visites-tallers, visites 
musicalitzades, tallers virtuals, programes de ràdio o qualsevol altre que afavoreixi els 
objectius del programa. 
 

2. Requisits del contractista 
 
Poden presentar ofertes les persones físiques o jurídiques que reuneixin aquests 
requisits:  
 
En cas de tractar-se d’una persona física, ha de tenir un perfil educatiu, amb 
experiència d’un mínim de dos anys en projectes de mediació dins l’àmbit d’art i 
patrimoni, respectivament; així com titulació de grau o llicenciatura en Història, Música, 
Història de l’art, Belles Arts, Antropologia o Arquitectura, amb Certificat d’Aptitud 
Pedagògica o Màster corresponent; o bé llicenciatura o grau en Educació primària, 
Educació social, amb formació acreditada en el camp de les arts visuals. Nivell de 
Català C1. 
 



En el cas de les propostes musicals, s’acreditarà la formació específica dels intèrprets 
en relació als instruments a interpretar. 
 
Cas de tractar-se d’una persona jurídica, ha d’acreditar que al nivell màxim de 
responsabilitat de la seva organització es trobi una persona amb un perfil clarament 
educatiu, amb els requisits especificats a l’apartat anterior. 
 
En ambdós casos, la persona física o jurídica que opti a la licitació, ha de provar 
l’especialització en la realització de programes de mediació o sociocomunitaris 
vinculats al món del patrimoni i/o la música per a institucions públiques o sense ànim 
de lucre. Es considera provada aquesta especialització quan s’acrediti la realització de 
projectes dins aquest àmbit com a mínim durant dos anys de manera continuada, i la 
seva facturació dins aquest tipus d’activitats constitueixi, com a mínim, el 70% per cent 
del total de mitja al llarg d’aquests tres anys. 
 

3. Especificacions tècniques del contracte 
 
L’adjudicatari té les següents obligacions: 
 

 Les activitats poden anar adreçades a qualsevol col·lectiu, inclosos infants, 
gent gran, adolescents i públic familiar. Les activitats formatives s’han d’adaptar 
a tots els nivells educatius, d’Educació infantil a Batxillerat. 

 L’adjudicatari pot presentar activitats per una sola línia de contingut o bé un 
projecte conjunt que inclogui el programa d’activitats per a cadascun dels 
temes a treballar. En qualsevol cas s’ha de presentar el pressupost desglossat 
per a cada activitat, i el cost per usuari previst. 

 El projecte s’ha de dur a terme amb criteris inclusius, sense excloure cap 
col·lectiu minoritari o amb necessitats especials. 

 Executar l’activitat d’acord amb la proposta presentada. 
 Presentar una memòria anual amb les dades corresponents a l’assistència i 

l’avaluació de les sessions. 
 Si se suspèn alguna de les sessions per causa major, l’adjudicatari ha 

d’acordar amb el personal tècnic de Can Balaguer una altra data per a 
l’activitat. 

 Gestionar les inscripcions de les visites, la rebuda i l’assistència del públic 
participant en  les activitats.  

 Col·laborar amb l’Ajuntament de Palma en la difusió de l’activitat. 
 Incloure el logotip de l’Ajuntament de Palma, Palma Cultura i de Can Balaguer 

a tota la difusió de les activitats. 
 Documentar fotogràficament les activitats realitzades, respectant la normativa 

actual en matèria de protecció de dades. 
 Respectar en tot moment les indicacions donades pels tècnics del centre pel 

que fa a la conservació de l’espai on es desenvoluparà l’activitat. 
 El projecte ha d’incloure la totalitat de la producció de l’activitat (adquisició de 

petit material, etc.). L’Ajuntament no assumirà cap cost vinculat a l’activitat no 
previst al projecte. 

 Donar suport a les inscripcions a través de les plataformes municipals. 
 Aportar els equips tècnics (ordinador portàtil, projector, etc.) necessaris per a la 

realització de l’activitat. 
 
4. Òrgan de contractació 
 
L’òrgan de contractació competent és el tinent de Batle de Cultura i Benestar Social, 
conformement a la delegació de competències de la Junta de Govern de Palma. 



 
 
 
 
5. Valor màxim del contracte i criteri d’adjudicació 
 
El valor màxim del contracte és de: 

 2.000€ més IVA, per a les activitats desenvolupades dins novembre-desembre 
de 2021. 

 9.000€ per a les activitats a desenvolupar de gener a setembre de 2022. 
 
 
CRITERIS OBJECTIUS PUNTUACIÓ 
 
1. Inclusió de la perspectiva de gènere al projecte (equip com a mínim 
paritari) 
 

 
15 

2. Inclusió de persones amb discapacitat (mínim d’un 33%) dins l’equip 
que durà a terme la proposta. 
 

15 

3. Incorporació de les noves tecnologies, més enllà de la difusió a 
xarxes socials. 
 

20 

5. Cost per usuari previst 
 

20 

6. Inclusió al projecte d’estratègies específiques d’apropament al públic 
quantificables (p.e. edició de cartelleria, creació de web pròpia, emissió 
de l’activitat en streaming, enregistrament i difusió via canal propi de 
vídeo, etc.) 
 

10 

7. Implementació més enllà del districte centre de Palma 
 

20 

Puntuació màxima per a criteris objectius  100 
 
 
 
CRITERIS DE JUDICI DE VALOR PUNTUACIÓ 
1. Qualitat i innovació en: Discurs, continguts, procés, agents implicats, 
potencialitat d’incidència i retorn social 
 

50 

2. Trajectòria de l’equip humà, entitat o empresa que durà a terme el 
servei  
 

50 

3. Grau d’adequació de la proposta als eixos temàtics proposats 
 

20 

Puntuació màxima per a criteris de judici de valor 120 
 
 
 
6. Termini d’execució del contracte 
  
Les propostes es poden oferir: 

6.1. sense temporització específica, en funció de la demanda (p.e. tallers escolars) 



6.2. amb periodicitat fixa (p.e. el darrer dissabte de cada mes, etc.) 
6.3. amb temporització concreta vinculada a determinats moments (Nadal, Sant 
Sebastià, etc) 

 
 
El contracte s’executarà durant de novembre de 2021 a setembre de 2022 o fins que 
s’hagi adjudicat un contracte major el qual inclogui l’objecte d’aquest contracte, en els 
casos dels punts 6.1 i 6.2 d’aquest apartat. 
 
 
7. Forma de pagament 
 
El pagament d’aquestes activitats s’abonarà en diverses factures, una vegada feta la 
feina. 
 
 
8. Termini i lloc de presentació de les ofertes 
 
Les propostes s’han de presentar dins els quinze dies hàbils següents a la publicació 
d’aquesta petició d’ofertes al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Palma. 
 
Les sol·licituds, acompanyades amb el projecte, s’han de presentar a 
canbalaguer@palma.cat 
 
Per a més informació: canbalaguer@palma.cat Tel.: 971 22 59 00 ext. 1727  
 
9. Documentació a presentar 
 
9.1 Sol·licitud per a participar en aquest procediment segons el model adjunt. 
9.2 Declaració responsable, segons del model adjunt. 
9.3 Projecte pedagògic que ha d’incloure: 
 

a. Títol del projecte. 
b. Objectius.   
c. Public objectiu, quantificat. 
d. Metodologia. 
e. Desenvolupament de les activitats 
f. Recursos pedagògics aportats 
g. Proposta de calendari. 
h. Pressupost desglossat. 
i. Trajectòria professional i titulació dels peticionaris. 
j. En cas que sigui una empresa o entitat, adjuntar a la informació anterior la 

trajectòria d’aquesta.  
k. Declaració responsable, segons el model adjunt.  

 
Palma, 18 d’octubre de 2021 
 
 
La TAM en Gestió Cultural                                         La directora general de Cultura i 
                                                                                   Comunitat 
 
Maria Isabel Pérez Miró      Catalina Codina Pérez 


