
 
 

1 

 

 

PETICIÓ D’OFERTES PER A LA DINAMITZACIÓ  DELS  GRUPS  DE  LECTURA A 
LES  BIBLIOTEQUES  DE  LA  XARXA  DE  BIBLIOTEQUES  DE  MENORCA 

 

 

El Fons Menorquí de Cooperació sol·licita propostes de dinamització per a dur a 

terme cinc grups de lectura a diferents biblioteques de Menorca, com a part de les 

activitats del projecte “La cooperació i la solidaritat a través de les biblioteques de 

Menorca” 

 

 

1. Objecte  

 

Dirigir i dinamitzar els diferents grups de lectura. 

 

 

1. Tipus de contracte 

 

Prestació de servei.  

 

 

 2. Objectiu 

 

Fomentar l’hàbit lector i donar a conèixer el fons bibliogràfic d’una manera lúdica i 

dinàmica. Així mateix, les sessions del grup de lectura ajuden, crear xarxa entre els 

usuaris, dinamitzar la biblioteca i servir a la comunitat. L’activitat proposa afavorir 

el coneixement, relació i reflexió crítica sobre les diferents realitats que conviuen al 

nostre món a través de la lectura i la reflexió. 

 

 

 3. Destinataris 

 

El públic serà adult. S’hi podrà participar a partir dels 16 anys. 

 

 

4. Modalitat 

 

Xerrada i col·loqui. El coordinador o dinamitzador del club de lectura farà una 

presentació de l’obra i de l’autor, així com del context i les característiques 

literàries. A continuació tots els participants exposaran les seves impressions sobre 

l’obra, que hauran llegit prèviament. Les sessions es podran acompanyar amb 

activitats complementàries (presentació de bibliografia relacionada, visites culturals, 

etc.). 
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5. Durada 

 

Cada sessió haurà de tenir una durada aproximada d’una hora i mitja. 

 

 

6. Nombre d’activitats 

 

Es preveuen un total de 5 sessions, 1 a cada biblioteca participant. 

 

 

7. Període d’execució 

 

De gener a juny de 2023 

 

 

8. Lloc i horari d’execució 

 

Les sessions dels grups de lectura es duran a terme a les biblioteques participants 

de la Xarxa de Biblioteques de Menorca en horari de capvespres (de dilluns a 

dissabtes). El calendari i l’horari de les sessions s’adaptaran a les necessitats de 

cada biblioteca. 

 

 

9. Temàtiques de les obres proposades pels grups de lectura 

 Moviment de persones i migració 

 Sostenibilitat i Canvi Climàtic 

 Equitat de gènere 

 Educació per a la Ciutadania Global 

 Agenda 2030 i ODS 

 Drets Humans 

Cada professional pot proposar fins a tres llibres pels grups de lectura. 

 

 

10. Llengua 

 

Les sessions seran en català. Les lectures (els llibres) podran ser en català i en 

castellà. 

 

 

11. Requisits dels professionals 



 
 

3 

 

 

Els professionals que realitzin els grups de lectura hauran d’acreditar: 

- Experiència en dinamització de clubs de lectura o activitats literàries 

- Domini del món literari 

 

 

 

 

12. Obligacions del licitador 

 

 Presentar la calendarització i proposta de lectura amb una explicació de la 

lectura per escrit. 

 Reunir-se periòdicament amb la persona responsable del projecte del Fons 

per a coordinar la sessió i el  calendari. 

 

 

13. Cost 

 

El cost màxim de cada sessió serà de 110 € (+ IVA).  

El total de l’import anirà a càrrec del pressupost de l’any 2023.  

14. Documentació que s’ha de presentar 

 

 Proposta de lectura/es de l’obra a llegir pels grups de lectura, amb una extensió 

màxima de dos fuls, que inclogui una explicació del desenvolupament i 

metodologia que s’utilitzarà, i de possibles activitats complementàries que es 

puguin dur a terme. 

 Documentació que justifiqui l’experiència en dinamització en clubs de lectura; 

si és un professional, currículum amb l’adreça de correu electrònic,  dossier on 

constin els seus treballs en l’àmbit de clubs de lectura, llibreries, activitats 

literàries, etc. 

 Pressupost per a cada sessió, amb les deduccions corresponents (IRPF, IVA, 

etc.). Les ofertes  han de ser a la baixa i incorporar totes les despeses del 

servei, inclòs el transport. 

 Declaració responsable que es compleixen les condicions i els requisits de 

capacitat per a  subscriure contractes amb l’Administració pública (model 

normalitzat adjunt). 

 Còpia del NIF o CIF del firmant de la sol·licitud. 
 

15. Valoració de les ofertes 

 

A la valoració es tindran en compte diversos aspectes com: 

 

- Experiència 

- Preu de l’oferta de la proposta (imposts inclosos) 
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- Diversitat i adequació de les activitats complementàries 
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16. Observacions 

 

 La provisió de llibres i material anirà a càrrec del Fons Menorquí de 

Cooperació 

 Les activitats complementàries, dins o fora de la biblioteca, que puguin 

sorgir de la dinàmica dels grups de lectura han d’estar incloses al preu de 

l’oferta de cada professional. 

 Si les mesures de contenció del covid-19 determinen la limitació de 

l’ocupació o la suspensió de les activitats es valorarà dur a terem les 

sessions de forma virtual. 

 

Per a més informació s’han d’adreçar al correu electrònic:  

desenvolupamentlocal@fonsmenorqui.org  

 

 

17. Lloc i termini de presentació d’ofertes 

 

El termini per a presentar ofertes és divendres dia 30 de setembre de 2022, a les 14 

hores. 

 

Les sol·licituds i la documentació s’han de presentar a: 

 De forma presencial: a l’oficina del Fons Menorquí de Cooperació, carrer de la    

Pau, 21 baixos, 07750 Ferreries 

 Per correu electrònic: desenvolupamentlocal@fonsmenorqui.org  

 
 

    18. Selecció d’ofertes 

 

Una vegada seleccionades les ofertes s’enviarà un correu a cada adjudicatari 

amb un possible  calendari d’execució.  

 

 

19. Pagament del preu i forma 

 

L’abonament del preu es tramitarà un cop presentada i conformada la factura

mailto:desenvolupamentlocal@fonsmenorqui.org
mailto:desenvolupamentlocal@fonsmenorqui.org
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ANNEX I.  
 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE  PER A PRESTACIONS DE SERVEIS 

 

 

 

En//Na ................................................................................................., amb 

DNI núm,................................... amb la finalitat de cobrir la prestació de servei  de 

dinamització dels grups de lectura del Fons Menorquí de Cooperació, 

 Declar sota la meva responsabilitat: 

a) Que tenc capacitat d’obrar i compt amb l’habilitació professional necessària 

per a fer la  prestació. 

b) Que no estic afectat per prohibicions per a contractar amb l’Administració o 

d’associacions i entitats de les que en formin part 

c) Que complesc les obligacions establertes a la normativa vigent en matèria 

laboral, social i d’igualtat efectiva entre dones i homes. 

 

 

 

 

 

Ferreries , ... d........... de ..... 

 

 

 
Nom i llinatges 

 

Signatura 

 

 


