OFERTA DE CONTRACTE MENOR PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA
PROGRAMACIÓ DEL PROJECTE ONA PER A LA TEMPORADA 2020-2021

L’any 2018, el Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular
de Menorca inicià les gestions i accions pertinents a la redacció i elaboració del pla de
treball del Projecte ONA, Dona, Activitat Física i Esport a Menorca, incloent tasques
com la redacció i elaboració de l’estudi i diagnosi Hàbits i motivacions a la pràctica
d’activitat física i/o esport de la població menorquina. Anàlisi comparatiu entre sexes.
Un cop conclòs el període de treball destinat a l’esmentat estudi i obtinguts els primers
resultats i conclusions pertinents, quedà corroborada l’evident necessitat de seguir
treballant per a la promoció de l’esport femení a Menorca i pal·liar, d’aquesta manera,
les desigualtats detectades entre sexes.
D’aquí que es considerés oportú dissenyar, gestionar, organitzar i executar un pla
d’actuacions des de l’àrea d'esports del CIM, que fes tangible, a partir d’accions
específiques i concretes, el foment de les condicions que afavoreixen la igualtat de la
dona en el món esportiu i la seva incorporació en tots els seus àmbits i camps de
treball, el qual ha estat desenvolupat a partir de diversos encàrrecs durant els darrers
anys.

A dia d’avui, a fi de donar continuïtat al projecte, tenint en compte que es disposa de la
partida necessària en el pressupost del CIM d’enguany, cal convocar la present oferta
de contracte menor.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Encàrrec de serveis per al col·laborar en el disseny, la gestió, dur l’organització i
execució de la programació del Projecte ONA per a la temporada 2020-2021, incloent
els diversos àmbits de treball que s’exposen a continuació:
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PROMOCIÓ I CONSCIENCIACIÓ SOCIAL

- L’esport és de tothom. Campanya per a promoure la igualtat d’oportunitats en l’esport
en edat escolar a Menorca. Plantejada des dels projectes ONA i Posam Valors. Consta
de tres seccions de treball:
1. Activitat ONA per l’igualtat en l’activitat fisica I l’esport, dirigida als alumnes de cinquè i
sisè de primària.
2. Xerrades I activitats ONA, dirigida als alumnes de secundària.
3. Tallers als clubs esportius.

- Jornades Superant Reptes, en les que es vincula la figura femenina al model d’èxit
personal, professional i social.
- Activitats en el marc de la Setmana de la Dona 2021.
- Activitats per a promoure la pràctica esportiva en les dones.
- Difusió i promoció del projecte per mitjà de les ambaixadores ONA.
- Creació de material divulgatiu per als mitjans audiovisuals.
- Elaboració i divulgació de material coeducatiu per als centres escolars de Menorca.
SUPORT INSTITUCIONAL
- Programa d’ajuts al projecte ONA; convocatòria d’ajuts.
- Creació de la comissió executiva i científica del projecte ONA.
- Conveni Projecte ONA amb estudiants de Cicles formatius I universitats.
- Coordinació amb altres àrees i departaments del Consell Insular de Menorca, per tal
d’atorgar nous matisos a la imatge, rol i posicionament de la dona en la societat actual.
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ESPAIS SALUDABLES
- Creació de la proposta Àrees blaves ONA als diferents municipis de l’illa: instauració
d’espais d’oci que fomentin la pràctica d’activitat física des d’una perspectiva d’igualtat,
saludable, relaxada i flexible, optimitzant el temps i les condicions per a la mateixa. En
coordinació amb tots els ajuntaments de Menorca.
- Coordinació amb el Servei d’Atenció a la Dona per tal de promoure l’activitat física i/o
esportiva i els valors que de la mateixa en deriven.
- Promoció dels espais saludables difonent els principis del projecte ONA.
PROGRAMES A COL·LECTIUS ESPECÍFICS DE DONES
- Seguiment del programa Dona, Arc i Salut. Dones afectades pel limfedema. Amb la
col·laboració del Club d’Arc Mahó, Hospital General Mateu Orfila, Associació de dones
afectades de càncer de mama ALBA, Federació Espanyola de Tir amb Arc i CSD
Proyecto Mujer y Deporte.
- Coordinació amb altres departaments i associacions que treballen per a la dona des
d’una perspectiva de salut integral i per a les víctimes de violència de gènere.
- Compromís amb els diferents ajuntaments per a la difusió i promoció del Projecte ONA.
- Adhesió de diversos col·lectius, entitats, associacions i institucions al manifest del
Projecte ONA.
2. TASQUES A DESENVOLUPAR EN EL SERVEI
El contracte menor de serveis consisteix en el desenvolupament i execució dels
apartats prèviament exposats, incloent els punts addicionals que es plantegen a
continuació:
PUNTS ADDICIONALS
- Assistència a les reunions periòdiques de coordinació presencials amb la cap de servei
de l’Àrea d’Esports, S’establirà per acord d’ambdues parts una reunió de coordinació
setmanal, podent ser modificada segons la disponibilitat horària de les mateixes.
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- Coordinacions virtuals amb la cap de servei de l’Àrea d’Esports, via correu electrònic,
telèfon, HangOuts, altres. S’establirà per acord d’ambdues parts una coordinació
regular, podent ser modificada segons la disponibilitat horària de les mateixes.
- Assistència a les reunions periòdiques de coordinació amb altres possibles entitats
relacionades: Hospital General Mateu Orfila, OBSAM, IB Dona, entitats esportives,
altres. S’establirà la data concreta amb un marge de 5 dies d’antelació.

- Assistència a les reunions periòdiques de coordinació amb el department d’esports.
- Suport al ,programa INTEGRASPORT:
1.-Assistència a les reunions periòdiques de coordinació amb la direcció insular
d’Educació, Joventut i Esports, Josep Juaneda, el coordinador del projecte
IntegraSport, així com amb la resta de membres que configuren aquest programa. La
periodicitat d’aquestes reunions serà quinzenal.
2.-Assistència a les sessions de suport i seguiment de l’equip IntegraSport,
Aquestes trobades tindran lloc cada dos mesos.

- Treball d’assessorament i estructura conjuntament amb el coordinador del projecte
IntegraSport, per tal d’aplicar de manera adequada i coherent els principis del treball
emocional i l’educació en valors, que seran executats posteriorment pels acompanyants
del programa, de manera pràctica, en les seves intervencions en els diferents clubs
esportius.

- Treball bibliogràfic i de continguts en relació a l’àrea del treball emocional i l’educació
en valors, per tal d’aportar noves eines de treball, dinàmiques específiques i propostes
concretes, a fi que els acompanyants del programa IntegraSport puguin desenvolupar
de manera pràctica en els diferents clubs esportius, tant en les sessions amb
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esportistes, entrenadors/es i coordinadors/es, famílies i en l’espai de competició.
(Elaboració de fitxes de treball).
- Treball bibliogràfic i de continguts en relació a l’àrea del treball emocional i l’educació
en valors, per tal d’aportar noves eines de treball, dinàmiques específiques i propostes
concretes, en el cas de les formacions a entrenadors/es gestionades des del programa
IntegraSport, així com l’assessorament a la persona encarregada de coordinar les
mateixes, sempre en aquesta línia de treball. (Elaboració de fitxes de treball).

3. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE L’EXECUCIÓ DEL SERVEI
Les persones o empreses que presentin una proposta a aquesta oferta de serveis
hauran d’emprar els seus propis mitjans per a l’execució del servei. Es considera inclòs
en el preu del servei tota l’aportació de recursos tècnics i humans necessaris per al
correcte desenvolupament de les tasques descrites.
L’esmena de deficiències que es detectin al llarg de la realització del servei es
consideren incloses en l’oferta.

4. CALENDARI D'EXECUCIÓ DEL SERVEI
El servei es prestarà a partir del dia que s'adjudiqui el contracte fins al dimecres 30 de
juny de 2021.
5. AMBIT D’ACTUACIÓ
L’àmbit d’actuació inclou tota l’illa de Menorca
6. PRESSUPOST
El pressupost del contracte menor de serveis tindrà un cost màxim de 15.000 € per
aquest contracte (sense IVA) que es liquidarà de forma mensual o trimestral en funció
de les preferències de l’adjudicatari.
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7. PRESENTACIÓ D’OFERTES
La difusió d'aquesta oferta es realitzarà mitjançant el tauler d'anuncis del web del CIM.
7.1. TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ D’OFERTES
Les empreses, entitats o professionals interessats poden presentar la seva proposta al
Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca
durant el termini de 10 dies naturals a partir del dia que es publiqui al tauler d’anuncis.
Les ofertes s’han de presentar amb la indicació Oferta de Contracte Menor per al
desenvolupament de la Programació del Projecte ONA per a la Temporada 2020-2021
dins el termini abans indicat, d’acord amb les indicacions següents:
a) Per mitjans electrònics, per als subjectes legalment prevists d'acord amb el que
estableix l'art. 14.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, al registre electrònic del Consell Insular de
Menorca (www.cime.es) o a qualsevol altre registre electrònic dels establerts en l'art.
16.4 de la Llei 39/2015.
b) També la poden presentar presencialment, d'acord amb el que estableix l'art. 14.1 de la
Llei 39/2015, les persones físiques (per tal de preservar el dret de comunicar-se amb
l'Administració pública també per mitjans no electrònics) en el registre electrònic del
Consell Insular de Menorca (a la seu del CIM de Maó i a les oficines administratives de
Ciutadella) o a qualsevol altre registre i lloc dels establerts en l'article 16.4 de la Llei
39/2015.
Si algun dels subjectes obligats als quals fa referència l’art. 14, apartats 2 i 3 de
l'LPACAP, presenta l’oferta presencialment se’l requerirà perquè l’esmeni mitjançant la
seva presentació electrònica. A aquests efectes, i d’acord amb el que estableix l’article
68.4 de la mateixa llei, es considerarà com a data de presentació de l’oferta aquella en
què hagi tingut lloc l’esmena.
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No es tindran en compte les propostes que es presentin per una via diferent d'aquestes
dues modalitats de presentació esmentades.
7. 2. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR AMB L’OFERTA

a) Proposta de desenvolupament del servei, en la qual s’ha de detallar, com a
mínim:


Memòria descriptiva del projecte: tasques previstes, metodologia, propostes de millora.



Cronograma

b) Documentació acreditativa de la solvència tècnica del professional, equip o empresa que opta a l’execució d’aquest servei (currículums de tots els membres, si
és un equip), i de l’experiència en la realització d’encàrrecs semblants.

c) Oferta econòmica.

8.-PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Es constituirà una comissió per a l’obertura i selecció de les ofertes presentades.
Aquesta comissió estarà integrada per:
- El Director Insular de del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esport del
CIM.
- La cap de servei d’esports del CIM
- Un auxiliar administratiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esport del
CIM, que actuarà com a secretari.
A la primera sessió de la comissió, es revisarà i es comprovarà que tota la documentació requerida s’hagi presentat de manera adequada.
Els membres de la comissió disposaran del temps que acordin, sempre inferior a 10
dies naturals, per analitzar i valorar les propostes, d’acord amb els següents criteris:
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Àmbit

Punts

Proposta del desenvolupament de les tasques previstes i metodologia

25

Solvència tècnica de la persona o persones dedicades al servei

25

Experiència en gestió tècnica similar

20

Propostes de millora

15

Oferta econòmica

15

Total

100

En una segona sessió, es triarà l’oferta que hagi obtingut més punts.

S’estendrà acta de les dues sessions.

El Consell Insular de Menorca podrà demanar documentació addicional si considera
que és necessària per a una millor valoració de l'oferta.
Es comunicarà a totes les persones/empreses presentades la resolució final que s'hagi
pres en comissió.

Per a més informació sobre aquesta oferta, podeu dirigir-vos al Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca.

CONSELL INSULAR DE MENORCA
Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
Plaça de la Biosfera, 5
07703 Maó
Tel. 971 360849
css.esports@cime.es
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