PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ CULTURAL DEL MUNICIPI DE SANT LLORENÇ
DES CARDASSAR

PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE
El municipi de Sant Llorenç està format per diversos nuclis de població; Sant Llorenç, Son
Carrió, Cala Millor, sa Coma i s’Illot, els dos primers són d’interior i la resta es troben a la
costa. Aquesta característica territorial fa que el municipi tingui unes directrius culturals
que van cap a:
-

La promoció de la identitat cultural.
La protecció de la diversitat cultural.
El foment de la creativitat.
La consolidació de la participació ciutadana.

El municipi ha d’apropar la cultura als ciutadans, diversificar els seus escenaris i
multiplicar les activitats culturals, fomentant i posant els mitjans per realitzar-ne a cada
nucli atenent a les seves característiques físiques i geogràfiques.
És de vital importància reforçar els agents socials i associatius per crear un teixit sòlid
amb l’objectiu de consolidar la cohesió social.
La cultura es considerada com una necessitat, com un servei públic, un dret i un deure
del ciutadà.
Els objectius principals de la política cultural de l’Ajuntament respecte a la cultura afecten
a:
-

El ciutadà com a eix principal del desenvolupament cultural.
La pluralitat cultural que conviu en el municipi.
Inversió en projectes culturals i en produccions.
Gestió pública del patrimoni cultural .
Contribuir a la construcció d’espais culturals de referència de la nostra identitat
cultural.

La cultura de Sant Llorenç des Cardassar té la tendència d’arribar als diferents sectors de
la població, per una banda, amb manifestacions més populars que inclourien festes
patronals, fires ... i, per l’altra, a través de les programacions que es realitzen en els
diferents projectes culturals o la que es porta a terme a l’auditòrium sa Màniga
Actualment està en construcció un altre espai per a la cultura al nucli de Sant Llorenç, ja
que existia la mancança d’un espai polivalent per a la realització de diverses activitats
culturals, aquest espai cobrirà les necessitats detectades al nucli.
El més representatiu del municipi a nivell de cultura més popular són les festes patronals
en cada un dels seus nuclis de població, començant per Son Carrió al mes de maig i
continuant al més de juliol a sa Coma i a Sant Llorenç i a s’Illot al mes d’agost i acabant a
Cala Millor al mes de setembre. Aquestes festes sense diferenciar-se molt unes de les

altres, cada una té algunes programacions que les defineixen o més ben dit algun acte
simbòlic, encara que els continguts són molt similars també entre les dels altres pobles:
torrades, concerts, fires, diades infantils populars, actes esportius, conferències...
La resta de programació cultural i festiva de la resta de l’any, està organitza per
programes que, per una banda, responen a una sèrie de tradicions o festes populars:
•
•
•
•
•
•
•

L’arribada dels reis. Cavalcada de reis.
Sant Antoni, s’organitzen els foguerons i les beneïdes d’animals
Carnestoltes, balls de fresses i l’enterrament de la Sardina.
Pancaritat i la Passió. Representació teatral.
Festes de la Mare de Déu Trobada.
Festes de Santa Maria de sa Coma.
Festes de Sant Miquel de Son Carrió.

I per l’altra, les més culturals:
•
•
•
•
•

La setmana del llibre, activitats de foment de la lectura, contacontes, teatre.
Cicles de conferències temàtiques. Implica’t.
Vetllades d’estiu. Nits musicals o cinema a la fresca.
Nadal cultural. Mercat d’artesania de Nadal, fira de gastronomia multicultural,
concursos de dolços, nadales...
Teatre de carrer, teatre de barra.

Vista la gran quantitat d’actes culturals i festius que es desenvolupen al llarg de l’any a tot
el municipi de Sant Llorenç des Cardassar i la coincidència horària i de dies de molts
d’actes.
Vista la necessitat de comptar també per part del col·lectiu de veïns de sa Coma amb una
persona de referència que dinamitzi i gestioni l’organització d’activitats lúdiques, festives i
culturals del nucli que es venen desenvolupant als darrers anys i que any rera any van
augmentant-se tant en oferta com en nombre de participants.
Es considera la necessitat de contractar un servei de dinamització cultural que compti
amb una persona per atendre les necessitats abans expressades.

SEGONA. FUNCIONS
Quant a les funcions que haurà de desenvolupar les diferenciem en base a dues línees
d’intervenció.

DINAMITZADOR/A CULTURAL DE SA COMA I SANT LLORENÇ
•
Col·laboració en la organització, planificació i gestió de les activitats
culturals i festives de la zona costanera i del nucli de Sant Llorenç.

•
Col·laboració en l’organització de l’exposició i dels actes que es
preparen per la Fira de Son Carrió.
•
Treballar en la participació ciutadana i coordinació amb les diferents
entitats dels nuclis.
•
Elaboració de material de difusió dels diferents actes i distribució del
material.
•
Repartiment de material de difusió.
•
Elaboració de l’avaluació de les activitats per incloure a la memòria
anual.
•
Assistir a les reunions amb entitats per a la programació de diversos
actes.
•
I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin
atribuïdes.

TERCERA. PROFESSIONAL DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
El dinamitzador/a cultural aportat per l´empresa contractista haurà d´estar en possessió
de la titulació de director/a de temps lliure, la qual cosa, en cas que l´Ajuntament així ho
requereixi a l´empresa contractista, s´haurà d´acreditar mitjançant còpia acarada del
corresponent títol o diploma.

QUARTA. HORARI DEL SERVEI
En l´anterior contracte els serveis es prestaven per part de l´empresa contractista durant
vint hores setmanals. No obstant això, en l´actual contracte, l´empresa contractista, a
través del seu personal adscrit a l´execució del contracte, prestarà els seus serveis,
almenys durant 30 hores setmanals (dissabtes, diumenges i festius inclosos), distribuïdes
de la següent manera:
-

30 hores de dinamització cultural a Sant Llorenç i a sa Coma distribuïdes en
funció de les necessitats del servei, especialment durant festes patronals i les
activitats que s’organitzin a cada nucli.

CINQUENA. COORDINACIÓ
La coordinació s’establirà amb la tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Sant Llorenç.

SISENA. AVALUACIÓ
L’avaluació es durà a terme amb una memòria final per cada un dels objectes del servei
que recollirà totes les actuacions realitzades.

SETENA. RECURSOS I INFRAESTRUCTURA

L’empresa contractista, a costa seva, posarà a disposició del dinamitzador/a cultural per
tal de donar un millor servei:
-

Un telèfon mòbil per a la seva localització permanent.
Un ordinador portàtil.
Una direcció de correu electrònic.

Per altra banda, els recursos materials per a l’organització de les activitats del projecte
aniran a càrrec de les partides de Cultura de l’Ajuntament de Sant Llorenç des
Cardassar.

