


2. Destinataris

Els destinataris seran els residents a les zones següents, aixi com les empreses, les entitats,
els comerços, els centres culturals, etc., que hi estiguin radicats:

— zona A: Son Gotleu, Pere Garau i la Soledat
- zona B: el Rafal, el Viver i Son Cladera
— zona C: el Camp Redó i Cal Capiscol

Per a garantir la màxima participació l’empresa contractista haurà de difondre les activitats
que es programin i els serveis que es prestin, fent una especial incidència en col-lectius que
tinguin dificultat per a accedir a la informació i tenint cura de dissenyar un sistema de
difusió que s’ajusti a la realitat i als interessos de cada col—lectiu.

3. Funcions i tasques de l’empresa contractista

Seran funcions de l’empresa contractista dur a terme les accions que calguin i col-laborar
amb accions d’altres entitats per a complir l’objecte del contracte, assumint les tasques de
planificació, organització, execució i avaluació.

4. Funcionament del Servei

4.1. Horari

Es dedicaran 3. 840 hores anuals a la prestació del Servei, distribuïdes en un horari que
haurà de tenir la flexibilitat suficient per a adaptar-se a les necessitats de la població
destinatària1 a les carecteristiques de les activitats

L’empresa contractista haurà de facilitar a l’inspector del servei una planificació horària del
seu personal, amb una distribució del temps de dedicació a les funcions a realitzar, tenint en
compte que les de coordinació de l’equip només podran suposar coma màxim el 25% de les
hores previstes.

Segons les seves característiques, les activitats es duran a terme dinso fora del local de
prestació del Servei

4,2., Programes de dinamització lingüística

Els programes de dinamització lingüística que s’han d’oferir són els següents:

Pragrama del sector comercial

Mitjançant aquest programa s’han de dur a terme actuacions destinades als comerços i les
empreses de serveis de la zona per a incentivar-hi l’ús de la llengua catalana, tant en la
retolació i les indicacions escrites com en l’atenció al client.



i’rograma escolar

Es tracta de dissenyar i dur a terme actuacions en l’àmbit de l’ensenyament per a reforçar
l’aprenentatge de la llengua catalana i la integració cultural mitjançant activitats
complementàries a les reglades, aixi com d’altres destinades als pares i mares dels alumnes
perquè puguin ajudar els fills en aquest aprenentatge i també s’integrin culturalment.

Programa sociocultural

Aquest programa té com a objectiu reforçar o introduir l’ús de la llengua catalana en
activitats lúdiques i culturals dirigides als diferents grups d’edats de la zona. Aquest

V objectiu es pot assolir aportant activitats i col-laborant amb les que organitzin altres entitats.

Programa intercultural

L’objectiu d’aquest programa és difondre informació entre els nouvinguts sobre la llengua
catalana com a element integrador de les diverses comunitats lingüístiques, dur a terme
activitats perquè l’aprenguin i posar a la seva disposició recursos amb aquesta finalitat.

4.3.Metodologiade treball

A l’hora de dissenyar i executar els diferents programes s’ha de tenir en compte que
exigiran diversos tipus d’intervenció1 de temporalització, els quals s’hauran d’adaptar als
canvis i poden contenir accions transversals:

a. Tipus d’intervenció

Els programes podran recollir diversos tipus d’intervenció:

- accions organitzades1 ofertes directament pel Servei
— recursos d’altres administracions o entitats posats a disposició dels destinataris pel

Servei
-— col-laboració i participació en iniciatives de comissions, plataformes i altres organismes

de coordinació d’activitats de la zona

b. Temporalitzacíó

Hi haurà accions que podran consistir en una activitat puntual i d’altres que tindran un
caràcter permanent, amb una durada ajustada als cicles escolars o a d’altres periodes.

c. Adaptació als canvis

El Servei haurà d’adaptar les programacions als canvis que es puguin produir perquè variï la
situació sociolingüística de la zona destinatària, es disposi de nous recursos o es posin en
marxa noves iniciatives.



d. Transversalitat entre programes

A pesar que els programes prevists es defineixen pel seu àmbit d’actuació, les accions que
contenen poden tenir repercussions en diversos àmbits alhora i aquesta transversalitat s’ha
de tenir en compte a l’hora de dissenyar-los i executar-los.

4.4. Documentació que ha de presentar l’empresa contractista durant la prestació del
Servei

a. Prógramacions i memòries/avaluacions

Cada trimestre l’empresa contractista haurà de presentar programacions i
memòries/avaluacions.

Les programacions s’hauran de presentar amb quinze dies d’antelació a l’inici del període
establert. Hi hauran de constar l’horari, les actuacions que es duran a terme durant aquest
període i d’altres consideracions que calguin quant al funcionament del Servei.

Les memòries/avaluacions s’hauran de presentar en els quinze dies següents a la finalització
del període establert. Hi hauran de constar les actuacions que s’hagin duit a terme durant
aquest període i s’hi hauran de justificar els possibles canvis en relació amb la programació
i quant al funcionament del servei en general.

b. Despeses per activitats

Al pressupost del contracte es preveu una partida destinada a les despeses que siguin
necessàries per a organitzar determinades activitats. La previsió d’aquestes despeses s’haurà
d’incloure a la programació corresponent i descriure a la memòria/avaluació.

0. Memòria final

En el termini d’un mes comptat des que finalitzi el període de prestació del Servei,
l’empresa contractista haurà de presentar una memòria final del desenvolupament d’aquest.

4.5. Accés a les activitats i sistemes de registre

La inscripció a les activitats que s’organitzin haurà de ser gratuïta.

Per a poder participar a les activitats organitzades pel Servei en un centre municipal 0 per a
romandre a les seves instal-lacions, els pares, mares o tutors legals dels menors d’edat els
hauran d’inscriure identificant-se adequadament, firmar una autorització i un formulari de
recepció i de recollida en cada ocasió, i facilitar una localització durant l’estada del menor a
la instal'lació.

El Servei haurà de mantenir els següents instruments de registre bàsics per a les activitats
permanents que organitzi:

-— fitxa d’usuari del servei





El Servei tindrà una durada d’l any, durant els quals no es podrà interrompre, i es podrà
prorrogar anualment fins a un màxim d’l any, per mutu acord de les parts manifestat
expressament amb una antelació mínima de dos mesos a la finalització la seva vigència
inicial 0 de la seva pròrroga.

6. Personal

L’empresa contractista haurà de disposar d’un equip mínim format per 4 persones que
duguin a terme les tasques de coordinació i dinamització en el camp de l’oci educatiu i

l’animació sociocutural propi d’aquest Servei. D’aquestes persones, una durà a terme les
tasques de coordinació i la resta, les de dinamització.

Tot el personal haurà de tenir el certificat de nivell Cl de coneixements de català expedit o
homologat pel Govern de les Illes Balears, 0 titulacions o certificats considerats equivalents
per aquesta institució.

Els licitadors hauran de presentar un currículum del seu personal i una proposta d’horari de
la plantilla, la qual haurà de preveure una distribució de les vacances del personal adscrit al
Servei que no n’alteri la prestació.

Les baixes hauran de ser substituïdes puntualment per l’empresa contractista. Si se’n
produeix alguna d’una durada superior a set dies haurà de presentar alternatives pel que fa
aquesta qüestió.

Quan es produeixi un canvi de personal aquest haurà de complir el que indica aquest Plec i
el canvi s’haurà de comunicar per escrit i amb antelació a l’Ajuntament i haurà de comptar
amb l’inforrne favorable de l’inspector del Servei. L’empresa contractista haurà de garantir
el traspàs de la feina de manera efectiva i que el canvi no alteri la cobertura del Servei.

Així mateix, es podrà afavorir la participació de voluntaris, no professionals, que col—laborin
amb el personal del Servei.

El contractista haurà d’assegurar tots els treballadors i voluntaris del Servei pel que fa tant a
accidents com a responsabilitat civil. A més, haurà de complir respecte del seu personal les
obligacions vigents en materia laboral, de Seguretat Social i prevenció de la salut laboral i
higiene en el treball, i complir el conveni col—lectiu marc estatal d’oci educatiu i animació
sociocultural.

Tot el personal i el voluntariat del Servei haurà d’aportar un certificat negatiu del Registre
Central de Delinqüents Sexuals.

El contractista haurà de tenir cura de la formació del personal i facilitar la seva participació
ales activitats formatives que pugi organitzar l’Ajuntament.

En qualsevol cas, l’actuació i el funcionament del Servei s’hauran d’ajustar a la legislació
vigent.

8. Projecte tècnic





recursos publicitaris amb un mínim de 10 dies d’antelació a l’inici de l’activitat.

En tot cas, la publicitat s’haurà d’ajustar a la Llei general de publicitat, al Pla municipal de
drogues, al Pla d’igualtat i a la Instrucció per la qual s’estableixen les pautes referents a la
reproducció d’imatges no sexistes ni estereotipades de les dones ala publicitat institucional.

L’Ajuntament podrà vetar la inclusió de qualsevol missatge publicitari que no compleixi
aquesta norma o no s’ajusti ales característiques de l’activitat.

Les aportacions econòmiques recaptades pel contractista amb la supervisió de l’Ajuntament,
en concepte de contractes de patrocini, es distribuiran de la següent manera:.

- El 75% es destinarà a augmentar el pressupost de la activitat, segons proposta que
formuli l’empresa contractista i sigui acceptada per l’Ajuntament.

-- El 25% restant serà de benefici per a l’empresa contractista.

Si escau, l’òrgan municipal competent haurà de donar la seva conformitat als
acords/contractes de l’empresa contractista amb les entitats o empreses patrocinadores, aixi
com ales aportacions econòmiques recaptades.

12. Lloc de prestació

La seu del Servei i la seva infraestructura aniran a càrrec del contractista. També podrà
utilitzar edificis municipals o d’altres administracions si obté aquesta utilització mitjançant
la coordinació prevista a la clàusula 4.7.

13. Condicions econòmiques i pressupost anual

El preu màxim d’aquest contracte per a 1 any és de 81.539,91 € (vuitanta-un mil cinc-cents
trenta—nou euros, amb noranta-un cèntims) anirà amb càrrec a la partida 03.33470.227.99
Promoció de la llengua.— Altres treballs externs del Pressupost de despeses de 2019 de
l’Àrea de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística. Aquest preu inclou
el 5% de despeses generals, el 7% de benefici industrial i el 10% d’IVA.

Els pagaments es faran per mensualitats, que es tramitaran quan s’hagi presentat la factura
de la part del servei realitzat.

Les assegurances de responsabilitat civil i accidents dels participants a les activitats que
realitzi o organitzi aquest Servei correspondran al’empresa contractista.

El material d’oficina, les despeses necessàries per dur a terme les activitats i la difusió
ordinària del programa i els serveis que es prestin aniran a càrrec del pressupost assignat per
a aquest contracte.

14. Inspecció del servei

L’Ajuntament nomenarà un tècnic del Servei d’Assessorament Lingüístic com a inspector
del servei, el qual serà l’encarregat de fer-ne el seguiment.
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L’empresa contractista haurà de designar un representant per a mantenir les reunions amb la
inspecció municipal a què se’l convoqui i posar a la seva disposició qualsevol informació
que li sol-liciti.

L’inspector del Servei podrà fer les inspeccions oportunes per a comprovar que el Servei
funciona correctament.

Palma, 23 d’octubre de 2018

Visti plauEl cap del Servei d’Assessorament Lingüístic

' Mascaró Francisca Niell Llabrés



ANNEXOS

REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÍÍÍSTICA DE L’AJUNTAMENT DE
PALMA

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de dia 26/03/87, acordà l’aprovació inicial del Reglament
de normalització lingüística (BOCAIB núm. 50, de 22/04/87).

Per acord plenari de data 24/09/87 fou aprovat definitivament (BOCAIB núm. 131, de
20/10/87) per la qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 652 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, que regula les Bases del règim local, entrà en vigor dia 7 de novembre de 1987.

Posteriorment, el Ple va aprovar, en data 28/06/90, una modificació dels articles 2, 7 i 9, que
fou publicada al BOCAIB núm. 91, de 26/07/90.

Article 1

1. El català és la llengua pròpia de la ciutat de Palma.

2. El català i el castellà són les llengües oficials de l’Ajuntament de Palma.

Article 2

Les finalitats del present Reglament de normalització lingüística són:

1. Establir el català com la llengua usual de l’Administració Municipal.

2. Garantir el dret dels ciutadans d’adreçar-se a l’Ajuntament de Palma en qualsevol de les
dues llengües oficials, oralment i/o per escrit, i el d’obtenir resposta en la llengua emprada,
si així ho sol-liciten.

Article 3

L’aplicació del present Reglament no podrà comportar cap tipus de discriminació als
ciutadans per raó de la llengua oficial que emprin davant l’Administració Municipal.

Article 4

Tots els topònims de la ciutat de Palma i del seu terme municipal tenen com a única forma
oficial la catalana. A aquest efecte, es consideren topònims el nom de la ciutat, els dels
barris o altres nuclis de població concentrada o aïllada; el dels carrers, les places o altres
vies públiques; el de les estacions, les parades o altres denominacions de les comunicacions
urbanes o interurbanes; el dels torrents, les muntanyes i altres accidents geogràfics; i, en
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general, qualsevol denominació que serveixi per indicar un indret o un espai determinats. La
normalització dels topònims es farà, si s’escau, d’acord amb el que disposa l’art. 14 de la
Llei de normalització lingüística.





2. Aquesta documentació s’haurà d’elaborar seguint les normes següents:

a) Com a criteri general, s’evitarà la barreja de llengües en un mateix full, de tal manera que
els documents tendran dues versions oficials, la catalana i la castellana, impreses a fulls
diferents. '

b) Excepcionalment, s’adoptaran solucions bilingües en un mateix full. En aquests casos, el
text anirà a dues columnes —amb la redactada en català situada a l’esquerra del full i la
castellana a la dreta— o bé amb la versió en català a la meitat superior del full i la castellana
a l’inferior.

3. La documentació impresa de règim intern de l’Administració Municipal es redactarà en
català.

Article 10

Els estudis i treballs anàlegs que l’Ajuntament encarregui a tercers dins l’àmbit territorial
amb oficialitat del català hauran de ser-li entregats en aquesta llengua, llevat que la sevafinalitat exigeixi la redacció en una altra llengua.

Article 1 1

Tots els documents contractuals subscrits per l’Ajuntament seran redactats en català. Si
l’altra part contractant ho sol-licitava, s’adoptarà el sistema de doble text català-castellà.

Article 12

Les disposicions normatives de caràcter general de l’Ajuntament de Palma es publicaran en
el BOCAIB en les dues llengües oficials. La resta d’anuncis que s’hagin de publicar a
l’esmentat Butlleti es redactarà en la mateixa llengua en què es tramiti l’expedient
corresponent, llevat del que es preveu a l’apartat 2 de l’article 7.

Article 13

L’aplicació de les tècniques informàtiques a les feines administratives s’haurà de fer
d’acord amb les disposicions d’aquest Reglament.

Article 14

1. La promoció i la difusió de les activitats municipals mitjançant anuncis a diaris i revistes,
falques radiofòniques, anuncis a televisió, cartells, fullets, memòries, butlletins i qualssevol
altres mitjans publicitaris, es faran, com a norma general, en català.

2. Quan les circumstàncies sociolingüistiques o les característiques de l’activitat ho
aconsellin, s’hi podrà emprar també el castellà. Així mateix, es podran utilitzar altres
llengües quan les informacions a difondre siguin d’interès cultural o turístic.





Article 21

L’Ajuntament de Palma organitzarà un servei de cursos de català per als ciutadans adults
que inclourà nivells per a no catalanoparlants.

Article 22

L’Ajuntament de Palma organitzarà campanyes i activitats diverses destinades a fomentar la
consciència lingüística dels ciutadans i a promoure l’ús del català a tots els àmbits de la vida
ciutadana.

Article 23

Per a la concessió de subvencions i ajudes econòmiques a les activitats promogudes per
associacions i entitats privades, l’Ajuntament de Palma valorarà, entre d’altres aspectes, que
aquestes activitats propiciïn, directament o indirecta, l’ús del català.

Article 24

1. Com a suport tècnic de l’aplicació d’aquest reglament, l’Ajuntament de Palma comptarà
amb un Servei d’Assessorament Lingüístic.

V

2. Aquest Servei d’Assessorament Lingüístic tindrà les funcions següents:

a) Proposar accions de sensibilització pel que fa a l’ús de la llengua catalana a tots els
àmbits de a vida ciutadana.

b) Proposar accions de sensibilització pel que fa a l’ús de la llengua catalana a l’àmbit
intern de l’Administració Municipal.

c) Dur a terme anàlisis i seguiments sociolingüístics.
d) Realitzar un servei públic d’assessorament lingüístic.
e) Realitzar un servei intern d’assessorament lingüístic.
t) Exercir la direcció de cursos de català per als ciutadans adults a les barriades de Palma i

realitzar cursos de català per al personal de l’Administració Municipal.





3. Garantir que totS els ciutadans de Palma puguin gaudir de seguretat lingüistica plena
i que puguin realitzar qualsevol activitat social en les llengües oficials a la nostra
comunitat autònoma, com a usuaris actius i passius.

4. Potenciar la llengua catalana com a vehicle d’accés als coneixements científics,
culturals i lingüístics i com a eina amb que la nostra societat fa les seves aportacions
a la cultura universal.

S. Col-laborar amb les altres administracions en la reforma dels aspectes del marc
legal vigent que puguin entrebancar l’assoliment dels objectius plantejats.

Per tot això, propòs al Ple de l’Ajuntament que adopti el següent

ACORD

Desenvolupar els següents objectius agrupats en vuit àrees: Administració municipal i

organismes autònoms, educació i formació, lleure i associacionisme, activitats
socioeconòmiques, mitjans de comunicació i informàtica, manifestacions culturals i

artístiques, campanyes informatives i promocionals, i immigració, dividides al seu torn en
sectors d’actuació:

1. ADMINISTRACIÓMUNICIPAL I ORGANISMESAUTòNóMS

1.1.Administraciómunicipal

Els càrrecs públics municipals (batlessa i regidors) donen suport a la recuperació de la
llengua pròpia de Mallorca, la llengua catalana, facilitaran el seu ús en tots els àmbits i
la propiciaran com a llengua habitual dels seus actes i presentacions en públic.
Replantej ar el Servei d’Assessorament Lingüístic perquè pugui complir amb més
eficàcia la seva funció, amb els recursos adients.
Incloure activitats de promoció de la llengua catalana entre les que s’ofereixen des dels
diversos centres municipals de gestió sociocultural.
Intensificar les actuacions destinades a completar el procés de normalització lingüística
municipal fins a assolir els objectius i complir les disposicions del Reglament municipal
de normalització lingüística (RMNL).
Capacitar els actuals treballadors de l’Ajuntament de Palma perquè puguin complir el
que estableix l’RMNL i assegurar que estiguin en condicions de respectar el dret dels
catalanoparlants de ser atesos en la seva llengua.
Assegurar que tot el personal que atén el públic entengui i parli la llengua catalana.
Impulsar l’aprovació d’una normativa que sancioni i impedeixi la discriminació
lingüística per part de l’Administració.
Assegurar que els nous treballadors municipals tenen coneixements orals i escrits
suficients per poder exercir en llengua catalana les tasques pròpies del seu lloc de feina.
Valorar com a requisit, entre d’altres, el coneixement de la llengua catalana per a la
mobilitat i la promoció interna.
Valorar, entre d’altres, l’Ajuntament de Palma que les activitats promogudes per
associacions i entitats privades propiciïn directament o indirecta l’ús del català per a la
concessió de subvencions i ajudes econòmiques.
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— Assegurar que els topònims continuen sent en llengua catalana i revisar els possibles
topònims que en l’actualitat no compleixen aquesta condició, que exigeix la Llei de
normalització lingüística de les Illes Balears.

1.2. Organismes autònoms
— Els responsables municipals d’organismes autònoms (presidents d’instituts, fundacions,

empreses municipals i societats mercantils) donen suport a la recuperació de la llengua
pròpia de Mallorca, la llengua catalana, facilitaran el seu ús en tots els àmbits i la
propiciaran com a llengua habitual dels seus actes i presentacions en públic.

— Impulsar, en aquells casos que sigui adient, l’adaptació efectiva dels instituts, les
fundacions, les empreses i les societats mercantils municipals als criteris de l’RMNL,
amb mesures anàlogues a les previstes per a l’Administració municipal.

- Garantir l’assessorament lingüístic a tots els organismes autònoms.

1.3. Relació amb altres administracions i entitats

- Demanar a l’Administració de l’Estat que segueixi realitzant l’especial respecte i

protecció que estableix la Constitució per a l’ús oral i escrit de la llengua catalana en
tots els seus àmbits. _

- Establir acords de cooperació amb altres administracions públiques (Consell, Govern,
ajuntaments) per fer avançar el procés de normalització lingüística.

- Promoure la cooperació, en materia lingüística, amb ajuntaments d’altres territoris de
parla catalana.

2. EDUCACIÓ I FORMACIÓ

2.1. Educació infantil

- Continuar fomentant l’ús del català com a llengua ambiental a la xarxa d’escoletes
municipals sense perjudici del que disposa la normativa legal en la matèria.

«=— Posar en marxa els projectes lingüístics de centre que recullin l’ús del català com a
llengua ambiental a la xarxa d’escoletes municipals sense perjudici del que disposa la
normativa legal en la matèria.

- Oferir cursos de llengua catalana al personal no docent de la xarxa d’escoletes
municipals que encara no disposi del domini ni la titulació pertinents.

2.2. Ensenyament escolar

- Oferir suport al reforçament del català oral als centres educatius del municipi de Palma.
— Facilitar recursos per aprendre la llengua catalana al personal no docent de les escoles

de Palma.
- Facilitar recursos per aprendre la llengua catalana als pares i mares dels centres

educatius del municipi de Palma.
- Promoure l’elaboració de material didàctic i facilitar la realització d’activitats

extraescolars en català.



2.3. Ensenyament d’adults

Generalitzar l’oferta d’aprenentatge del català através de la formació d’adults, reforçant
amb recursos i professorat els cursos de català per a adults, tant els adreçats a
catalanoparlants com a no catalanoparlants.

'

Ajudar a possibilitar el desenvolupament en llengua catalana de l’activitat acadèmica i

escolar adreçada a la població adulta de Palma, tant pel que fa als recursos humans com
materials.
Assegurar que l’ús del català en les activitats acadèmiques i socials de l’ensenyament
d’adults organitzades per l’Ajuntament afavoreix l’adquisició de la llengua per part de
l’alumnat.
Crear i mantenir punts d’autoaprenentatge de català a les biblioteques municipals i a les
barriades de Palma.
Garantir l’elaboració de material didàctic i la realització d’activitats extraescolars en
català.

.4. Formació ocupacional i continua

Col-laborar en l’impuls de la normalització lingüística en el camp de la formació
ocupacional oferint cursos per als treballadors dels diferents sectors.
Promoure cursos en català de formació ocupacional subvencionats per l’Ajuntament.

. SOCIETAT I LLEURE

.1. Diagnòstic

Encarregar un diagnòstic de la situació sociolingüística de la ciutat a especialistes, amb
la collaboració de la Universitat de les Illes Balears i el Departament de Filologia
Catalana i Lingüística General, i d’acord amb aquest establir prioritats en la matèria.

3.2. Relacions intergeneracionals

Aconseguir la implicació de la gent gran com a transmissors de la llengua i crear
dinàmiques amb participació de gent gran, joves i infants.

3.3. Associacions infantils i juvenils

Fomentar l’ús del català com a llengua de relació entre la població infantil i juvenil de
Palma.
Fomentar la presència de la llengua catalana en l’oferta lúdica i cultural destinada a la
població infantil de Palma.
Augmentar l’oferta d’activitats lúdiques en llengua catalana destinades a la població
juvenil i fomentar l’ús del català en els entorns socials més freqüentats pels joves.
Fomentar l’ampliació de l’oferta en llengua catalana a l’excursionisme.
Fomentar l’ampliació de l’oferta en llengua catalana al temps lliure.
Promoure l’associacionisme i l’establiment de xarxes d’informació i cooperació per a un
millor coneixement de la realitat social, cultural i natural de Palma entre la població
infantil i juvenil.

_ 4 _





6. MANIFESTACIONSCULTURALS I ARTÍSTIQUES

6.1. Art

- Donar suport a la normalització lingüística de museus i sales d’exposicions.
— Donar suport a les entitats culturals palmesanes que fan feina en la difusió del

coneixement i de l’ús de la llengua catalana i en la difusió de la cultura pròpia de les
Illes Balears.

— Donar suport a les entitats culturals palmesanes que fan feina en l’àmbit de la cultura
d’arrel tradicional i pOpular.

6.2. Música

— Donar suport als grups musicals de la nostra ciutat que facin servir com a idioma
d’expressió la llengua catalana.

— Fomentar festivals, trobades i actuacions de música en català.
- Promoure la música en català a les grans festes populars, com per exemple Sant

Sebastià, Sant Antoni, Sant Joan, etc.

6.3. Literatura

— Tenir cura que els certàmens literaris en català convocats per l’Ajuntament mantinguin
el prestigi que els correspon pel fet de ser en la llengua pròpia de la ciutat de Palma i

siguin un incentiu a la producció literària en aquesta llengua.

6.4. Teatre

— Promoure el teatre en català a les activitats municipals de teatre.

6.5. Cinema

- Promoure el cinema en català a les activitats d’estiu de l’Ajuntament de Palma.

6.6. Difusió i foment de la cultura

- Dotar les biblioteques municipals amb obres generals de consulta en llengua catalana
(enciclopèdies, diccionaris, atles, etc.) i amb un fons documental en llengua catalana
(llibres, discs, vídeos, CD, CD—ROM, DVD, etc.).

7. CAMPANYESINFORMATIVES I PROMOCIONALS

7.1. Difusió de coneixements sobre la llengua catalana entre turistes ivisitants
- Incloure a la informació turística municipal, sempre que sigui possible i adient, dades

sobre la llengua catalana (història, demografia, escriptors en llengua catalana, legislació,
etc.)

7.2. Campanyes de sensibilització



Fomentar la transmissió de la llengua catalana en tots els àmbits.

8. IMMIGRACIÓ

El Pla d’immigració i convivència fomentarà el coneixement de les llengües oficials a la
nostra comunitat autònoma, aixi com la cultura i la tradició per promoure la integració
de les persones nouvingudes.
Assegurar que tots els agents i entorns relacionats amb l’acollida de la població
immigrant actuïn amb coherència amb l’objectiu de facilitar-los la integració lingüística.
Facilitar la integració lingüística de les persones immigrants amb cursos específics i

gratuïts i el suport a les associacions d’immigrants que organitzin aquests tipus de
cursos.
Informar els nouvinguts sobre la realitat lingüística de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i de Palma.
Promoure el reconeixement recíproc dels grups culturals que integren la nostra societat
i, alhora, assegurar que s’assumeix col'lectivament el paper públic que han de tenir la
llengua i la cultura pròpies de les Balears.
Proporcionar eines als immigrants temporals perquè no tenguin problemes de
comprensió per desenvolupar qualsevol activitat.



RESUM DE LES ACTUACIONS EN MATERIA DE POLÍTICA LINGüISTICA
PER AL QUINQUENNI 2016-20121 PROPOSADES PER LA PONENCIA DE
PLANIFICACIÓ DEL CONSELL SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA EN
LES QUALS ES PREVEULA PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENTDE PALMA

;» , DescnchO
Establiment de mecanismes
d’informació als residents per tal que
coneguin la realitat sociocultural de les
Illes Balears i els avantatges d’aprendre
la llengua catalana,

ConsellerradeTransparencra Cultura1
Esports (Direcció General de Política
Lingüística)
Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació (Direcció General de
Planificació i Serveis Socials)
Consells insulars
Ajuntament de Palma
Resta d’ajuntaments de les Illes Balears
Organitzacions sindicals

Realització de campanyes informatives
per divulgar els recursos per aprendre la
llengua catalana que els ciutadans tenen
a l’abast.

Conselleria de Transparència, Cultura i
Esports (Direcció General de Política
Lingüística)
Conselleria de Salut
Consells insulars
Ajuntament de Palma
Resta d’ajuntaments de les Illes Balears

Oferta de cursos d’aprenentatge de
llengua catalana per als nouvinguts,
principalment abans de la incorporació
al sistema escolar, per facilitar—los
l’adquisició de la comprensió oral i
escrita.

Conselleria d’Educació i Universitats
Conselleria de Transparència, Cultura i
Esports (Direcció General de Política
Lingüística)
Consells insulars
Ajuntament de Palma
Resta d’ajuntaments de les Illes Balears

Disseny i implementació d’un pla
d’acollida per a les persones que
s’incorporin al sistema laboral de les
Illes Balears, procedents d’altres
comunitats autònomes, sense
coneixements de llengua catalana:
carpeta d’acollida, curs intensiu per
assegurar els coneixements bàsics de
llengua catalana, etc.

Conselleria de Salut
Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques (Escola Balear
d’Administració Pública)
Conselleria de Participació,
Transparència i Cultura (Direcció
General de Política Lingüística)
Consells insulars
Ajuntament de Palma
Resta d’ajuntaments de les Illes Balears
Universitat de les Illes Balears
Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears
Administració perifèrica de l’Estat a les
Illes Balears





' L gentsexecutats
Consolidac1ow1“ampliaciode l’oferta de

'

classes de català adreçada a la població
adulta (centres d’educació d’adults,
ajuntaments, consells insulars, entitats

Conselleria de Transparència, Cultura1
Esports (Direcció General de Política
Lingüística)
Conselleria d’Educació i Universitat

12
cíviques, etc.). Consells insulars

Ajuntament de Palma
Resta d’ajuntaments de les Illes Balears
Entitats cíviques

Oferta formativa àmplia de cursos de Conselleria de Transparència, Cultura i
català através dels entorns laborals dels Esports (Direcció General de Política
ciutadans (col-legis professionals, Lingüística)
empreses, organitzacions empresarials i Conselleria de Presidència
sindicals, etc.) que inclogui tant els Conselleria d’Educació i Universitat
nivells de coneixements generals com Conselleria de Salut
els específics i adreçada tant als Conselleria d’Hisenda i Administracions

13 professionals de cada sector com al Públiques (Escola Balear
personal administratiu que hi treballa d’Administració Pública)

_

directament. Consells insulars
Ajuntament de Palma
Resta d’ajuntaments de les Illes Balears
Col—legis professionals
Empreses i organitzacions empresarials i
sindicals
Entitats cíviques

Creació de nous recursos per a Conselleria de Transparència, Cultura i
l’autoformació en llengua catalana i Esports (Direcció General de Política
difusió dels recursos existents. Lingüística)

Conselleria d’Educació i Universitat
Conselleria de Salut
Conselleria d’Hisenda i Administracions

14 Públiques (Escola Balear
d’Administració Pública)
Consells insulars
Ajuntament de Palma
Resta d’ajuntaments de les Illes Balears
Empreses i organitzacions empresarials i
sindicals
Entitats cíviques

Creació de punts d’assessorament per a Conselleria de Salut
l’aprenentatge de la llengua catalana per Conselleria de Transparència, Cultura i
oferir als ciutadans informació sobre els Esports (Direcció General de Política

15 recursos per a l’autoformació existents i Lingüística)
per assessorar-los durant el proces
d’autoaprenentatge.

Consells insulars
Ajuntament de Palma
Resta d’ajuntaments de les Illes Balears

_3_



Organ1tzac1o de tallers de llengua
f"ï,;i;gi]escr1"cm entsexecutOTS

catalana per a infants d’ incorporació
recent o que no tenen coneixements
pràctics suficients de llengua catalana.

Consellena d’Educació1 Umvers1tat
(Direcció General d’ Innovació1
Comunitat Educativa)
Conselleria de Transparència, Cultura i
Esports (Direcció General d’Esports i26
Joventut)
Direccions insulars competents en
esports i joventut
Serveis municipals competents en
esports i joventut

Promoció i regulació de programes Conselleria de Transparència, Cultura i
d’oci alternatiu, destinats a joves a partir Esports (Direcció General d’Esports i
de 14 anys, a fi que s’hi garanteixi l’ús Joventut)

27 de la llengua catalana i que siguin guiats Direccions insulars competents en
per professionals i monitors que esports i joventut
compleixin els requisits quant a Serveis municipals competents en
coneixements lingüístics. esports i joventut
Augment de l’ofertai la promoció de les Conselleria de Transparència, Cultura i
colònies, els campaments i les escoles Esports (Direcció General d’Esports i
d’estiu a ñ que els infants tenguin Joventut)
l’oportunitat d’experimentar el contacte Direccions insulars competents en

28 amb la natura i amb l’entorn, inclosos esports i joventut
els aspectes culturals i lingüístics, tant Serveis municipals competents en
de la pròpia illa com de les altres illes i esports i joventut
d’altres contrades de la comunitat
lingüística.
Regulació de l’ús de la llengua catalana Conselleria de Transparència, Cultura i

en tot tipus d’esdeveniments esportius Esports (Direcció General d’Esports i
que tenguin lloc a les Illes Balears i de Joventut)
la publicitat que se’n faci a través dels Vicepresidència i Conselleria

34 mitjans de comunicació: competicions d’Innovació, Recerca i Turisme
de vela, torneigs de tennis, competicions (Direcció General de Turisme)
de ciclisme, etc. Consells insulars

Ajuntament de Palma
_ Resta d’ajuntaments de les Illes Balears

Inclusió del requisit d’usar la llengua Conselleria de Transparència, Cultura i
catalana en totes les manifestacions Esports (Direcció General d’Esports i
esportives que rebin suport de les Joventut)
institucions illenques i avaluació del Vicepresidència i Conselleria

35 d’Innovació, Recerca i Turismecompliment del requisit.
(Direcció General de Turisme)
Consells insulars
Ajuntament de Palma
Resta d’ajuntaments de les Illes Balears





gentsxcusNormalització
dels impresos, els segells de goma i
altres elements similars de les
residències geriàtriques i altres centres

” '

Conselleria d'€: erveis ocials i
Cooperació '

Conselleria de Transparència, Cultura i
Esports (Direcció General de Política59 assistencials de titularitat pública. Lingüística)
Consells insulars
Ajuntament de Palma
Resta d’ajuntaments de les Illes Balears

Elaboració i distribució de models de Conselleria de Serveis Socials i
missatges, amb orientacions Cooperació
lingüístiques, a fi de garantir l’ús del Conselleria de Transparència, Cultura i

63 català en les comunicacions emeses a Esports (Direcció General de Política
través de la megafonia de les Lingüística)
residències geriàtriques i altres centres Consells insulars
assistencials de titularitat pública.. Ajuntament de Palma

Resta d’ajuntaments de les Illes Balears
Informació ales empreses públiques i Conselleria de Presidència (Direcció
amb participació de l’Administració de General de Coordinació)
la legislació lingüística que les afecta, i Conselleria de Transparència, Cultura i

73 difusió entre els treballadors d’aquestes Esports (Direcció General de Política
empreses d’una campanya informativa Lingüística)
sobre els drets lingüístics dels ciutadans Ajuntament de Palma
que atenen.
Estudi sobre els coneixements Conselleria de Presidència (Direcció
lingüístics en llengua catalana dels General de Coordinació)
treballadors de les empreses públiques i Conselleria de Transparència, Cultura i

74 semipúbliques i avaluació de la seva Esports (Direcció General de Política
adequació per garantir els drets Lingüística, Institut d’Estudis Baleàrics)
lingüístics dels ciutadans, iplaniñcació Ajuntament de Palma
de la formació de forma intensiva i
anual,
Inclusió del català en els programes Escola Balear d’Administració Pública
generals de formació i reciclatge de les Conselleria de Transparència, Cultura i
empreses públiques a les Illes Balears Esports (Direcció General de Política

76 per tal de garantir l’opció lingüística Lingüística, Institut d’Estudis Baleàrics)
dels usuaris. Consells insulars

Ajuntament de Palma
Resta d’ajuntaments de les Illes Balears

Coordinació d’actuacions entre les Govern de les Illes Balears
administracions públiques a fi Totes les administracions públiques de

78
'

d’aconseguir l’ús del català per part dels les Illes Balears
proveïdors (de programaris informàtics,
de màquines expenedores, de serveis de
restauració, de neteja...)



“"iiïqrès”? èisí;Í:;::;çxna:;;arysqxgç
Establiment norm
del català de les administracions de les

atiu de l’ús habitual Govern de les Ill
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Parlament de les Illes Balears

79 Illes Balears amb l’Administració de Consells insulars
justícia, les notaries i els registres Ajuntament de Palma
públics. Resta d’ajuntaments de les Illes Balears
Difusió, a través de tríptics, cartells, ' Govern de les Illes Balears
pàgines web, espots televisius, falques Consells insulars
de ràdio, cartes circulars, bàners, etc., Ajuntament de Palma
d’una campanya per informar els Resta d’ajuntaments de les Illes Balears

81 propietaris d’establiments comercials
(tant els nous com els que ja tenen
activitat) de la normativa lingüística que
els afecta i dels ajuts i l’assessorament
que poden rebre de les administracions.
Supervisió de l’aplicació de la Ajuntament de Palma
nórmativa reguladora de l’ús del català i Resta d’ajuntaments de les Illes Balears
la disponibilitat lingüística en aquesta
llengua en les activitats83 . , . .socroeconomrques abans de concedir la
llicència d’obertura iinici d’activitats a
noves empreses i establiments
comercials.
Difusió, entre les empreses que Govern de les Illes Balears
ofereixen serveis a les Illes Balears, Consells insulars
d’una campanya informativa sobre la Ajuntament de Palma

85 normativa que regula els usos Resta d’ajuntaments de les Illes Balears
lingüístics en el seu àmbit d’activitat i
dels ajuts i l’assessorament que poden
rebre de les administracions.
Supervisió de l’aplicació de la Conselleria de Treball, Comerç i
normativa reguladora de l’ús del català i Indústria
la disponibilitat lingüística en aquesta Conselleria d’Innovació, Recerca i
llengua abans de concedir la llicència Turisme

87 d’obertura i inici d’activitats a noves Conselleria de Salut (Direcció
empreses que ofereixen serveis a les General de Consum)
Illes Balears. Ajuntament de Palma

Resta d’ajuntaments de les Illes Balears
Oferta de cursos de reciclatge de Govern de les Illes Balears (especialment
llengua catalana específics per als la Conselleria de Treball, Comerç i
professionals que es dediquen a la Indústria a través del Servei d’Ocupació

89 docència en l’àmbit dels ensenyaments de les Illes Balears)
no reglats, a fl d’afavorir l’ús
professional del català.

Consells insulars
Ajuntament de Palma
Resta d’ajuntaments de les Illes Balears
Sindicats



Difus1o dels mater1als d1dact1cs1 reculls Conselleria de Transparencia Cultura1
de lèxic en catalàja existents Esports (Direcció General de Política
corresponents als diferents sectors Lingüística)
productius i convocatòria d’ajuts per Conselleria d’Educació i Universitat
elaborar-ne i editar—ne de nous, a fi (Direcció General de Planificació,

90 d’afavorir l’ús professional del català. Ordenació i Centres)
Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria
Consells insulars
Ajuntament de Palma
Resta d’ajuntaments de les Illes Balears

Organització de cursos de formació de Conselleria de Transparència, Cultura i
llengua catalana adreçats als sectors en Esports (Direcció General de Política
què treballen les empreses de les Illes Lingüística, Institut d’Estudis Baleàrics)
Balears. Conselleria de Treball, Comerç i

Indústria (Servei d’Ocupació de les Illes91
Balears)
Consells insulars
Ajuntament de Palma
Resta d’ajuntaments de les Illes Balears
Empreses de les Illes Balears

Organització de cursos de formació en Conselleria de Transparència, Cultura i
llengua catalana i de llenguatges Esports (Direcció General de Política
especialitzats adreçats als sectors en què Lingüística, Institut d’Estudis Baleàrics)
treballen les empreses de les Illes Conselleria de Treball, Comerç i

92 Balears. Indústria (Servei d’Ocupació de les Illes
Balears)
Consells insulars
Ajuntament de Palma
Resta d’ajuntaments de les Illes Balears
Empreses de les Illes Balears

Establiment de línies d’ajut a fi que la Govern de les Illes Balears
retolació interna i externa de les Consells insulars
empreses, el material imprès, els Ajuntament de Palma .

documents publicitaris i/o d’oferta de Resta d’ajuntaments de les Illes Balears
97 serveis, les pàgines web o els portals

d’Internet, la informació difosa a través
de les xarxes socials i l’etiquetatge dels
productes elaborats o distribuïts ales
Illes Balears siguin en català.



Real1tzacro d’una campanya ,

d’informació adreçada a les empreses
que faci conèixer els drets lingüístics
dels consumidors a les persones que hi

ConsellenadeTransparenc1a Cultura1
Esports (Direcció General de Política
Lingüística)
Conselleria de Treball, Comerç i

98 treballen i les informi de la importància Indústria (Direcció General de Comerç i
d’atendre aquests drets. Empresa)

' Consells insulars
Ajuntament de Palma
Resta d’ajuntaments de les Illes Balears

Exigència progressiva de coneixements Govern de les Illes Balears
de català adequats a la contractació de Parlament de les Illes Balears
nou personal que hagi de fer tasques Consells inSulars
administratives o que hagi d’atendre el Ajuntament de Palma

99 públic en les empreses privades, i Resta d’ajuntaments de les Illes Balears
establiment de bonificacions i Associacions empresarials de les Illes
avantatges fiscals a les empreses que Balears
compleixin aquest requisit amb un Associacions sindiCals de les Illes
percentatge de treballadors determinat. Balears
Establiment de mecanismes de Conselleria de Transparència, Cultura i
reconeixement institucional a la Esports (Direcció General de Política
contribució de les empreses al procés de Lingüística) »

normalització lingüística del sector Conselleria de Treball, Comerç i
d’activitat al qual pertanyen. Indústria (Direcció de Comerç i

100 Empresa)
. Consells insulars
Ajuntament de Palma -

Resta d’ajuntaments de les Illes Balears
Associacions empresarials de les Illes

— Balears
Regulació de l’ús del català com a Govern de les Illes Balears
llengua vehicular de tots els espais o Consells insulars

119 programes de ràdio i televisió AjuntamentdePalma
patrocinats per les institucions Resta d’ajuntaments de les Illes Balears
públiques de les Illes Balears.
Realització de campanyes promocionals Conselleria de Transparència, Cultura i
de difusió i ampliació'de l’oferta de Esports (Direcció General de Política
premsa en català a totes les illes, amb Lingüística, Institut d’Estudis Baleàrics)

120 continguts competitius, d’abast general, Institut Ramon Llull
insular i local. Consells insulars

Ajuntament de Palma
Resta d’ajuntaments de les Illes Balears



Desenpcm
_

gentsexecuters
Impuls a les publicac1onsperiodiques Conselleria de Transparència, Cultura1
en català adreçades al públic infantil1 Esports (Direcció General de Política
juvenil per mitjà de campanyes de Lingüística, Direcció General d’Esports i

122 promoció, distribució d’exemplars als Joventut)
punts de lectura i consum més diversos Consells insulars
(biblioteques, centres recreatius, Ajuntament de Palma
escoles, grups d’escoltes, etc.). Resta d’ajuntaments de les Illes Balears
Establiment d’una política de promoció Conselleria d’Innovació, Recerca i
i suport a la presència de la llengua Turisme
catalana en màquines i programes Conselleria de Transparència, Cultura i
(adquisició de llicències, ajuts, Esports

131 subvencions, convenis, etc.). Conselleria d’Educació i Universitat
Altres conselleries del Govern
Consells insulars
Ajuntament de Palma
Resta d’ajuntaments de les Illes Balears

Establiment de convenis de Governs de la comunitat lingüística
col-laboració amb les empreses catalana
d’informàtica de les quals les Àrees de govern interior de les

132 , administracions públiques són clientes administracions insulars i locals
per assegurar que aquestes empreses
incorporen el català en el programari
que creen.
Dotació de l’Administració1 dels Conselleria d’Innovació, Recerca i
centres que en depenen, de les empreses Turisme

133 de comunicació, de les associacions Àrees de govern interior de les
culturals, etc. amb programari en institucions locals i insulars
llengua catalana.
Afavoriment, mitj ançant ajuts . Conselleria d’Innovació, Recerca i
econòmics, de la creació de productes i Turisme
recursos informàtics i noves tecnologies Conselleria de Transparència, Cultura i

136 en català, i difusió dels ja existents. Esports
Institut Ramon Llull
Consells insulars
Ajuntament de Palma
Resta d’ajuntaments de les Illes Balears

_10...



Informe justificatiu del cost del Servei de DinamitzacióLingüísticaTerritorial “

D’acord amb l’art. 100.2 de la Llei 9/2917, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es
desgIOSsa la preVisió de COSt direCtes i indirectes del Servei de Dinamització Lingüística
Territorial:

Costs directes 2019
Personal 54.184,99 €
Activitats 12,000,00 €
Subtotal 66.184,99 €

Costs indirectes
Despeses generals (5%) 3.309,25 €
Beneñci industrial (7%) 4.632,95 €
Subtotal 7.942,20 €

IVA (10%) 7.412,72 €

Pressupost base de licitació 81.539,91 €

Justificació del cost de les activitats

El Servei ha de dur a terme quatre programes d’actuació: del comerç, escolar, sociocultural i
intercultural, amb unes activitats que poden consistir en edició de fullets, tríptics, etc.,
organització de tallers que exigeix, per exemple, ingredients gastronòmics, visites amb les
corresponents despeses de transport, entrades, etc.

Per a cobrir aquestes costs s’ha previst un import de 250 € mensuals per programa, a partir de la
consulta d’altres contractacions similars de serveis de dinamització, la qual cosa fa una previsió
total del cost de les activitats de 12.000 €.

1. Determinació nivell de servei

Perfil professional Persones Horesmensuals Hores anuals
Coordinador 1 80 960
Dinamitzador 80 2880

2. Càlcul del preu unitari de les hores

Salari brut anual Sou anual Hores/con— Preu hora
Perfil professional (€)i’ brut+S.S. (€) veni (€)

Coordinador 16.952,76 22.631,93 l.742,00 12,99
Dinamitzador 15.697,00 20.955,50 1.742,00 12,03

’i Segons el Conveni col-lectiu del sector d’oci educatiu i animació sociocultural (BOE núm. 168, de 15 de juliol de
2015)



3. Càlcul“ delcost de“ personal

Éïs , “’”??? Ma%%%%%%%É£%%%%%%%% %%:

% per a Hores
Hores cobrir Hores anu- Preu

Hores - anuals! vacances-i --vaeances als hora Cost
Perfil professional Persones mensuals Plec baixes i baixes total (€) anual (€)

,

Coordinador ] 80 960 15,00% 144 1.104 12,99 14.343,09
Dinamitzador 3 80 2.880 15,00% 432 3.312 12,03 39.841,91

'

3.840 4.416 54.184,99

4. Estimació del pressupost del Servei

Cost de personal 54.184,99
Activitats 12.000,00
Total execució material 66.184,99
Despeses generals 5,00% 3.309,25
Beneñci Industrial 7,00% 4.632,95
total pressupost 74.127,19
IVA 10,00% 741272
Total 81.539,91

Palma, 25 d’octubre de 2018

L’assessor lingüístic cap de secció

Aiquel Vives MaScaró


