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Informe justificatiu
Assumpte: C183-2022-5681 de Projecte informatiu i educatiu revista escolar digital
Fonaments jurídics i tècnics
De conformitat amb l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (LCSP), la necessitat i la idoneïtat d’aquest contracte menor es justifica pels següents
motius:
El Departament d´Ensenyament de l’Ajuntament de Premià de Mar va adherir-se al projecte
Educació360 de la Diputació de Barcelona i la Fundació Jaume Bofill amb l’objectiu de
complementar l’educació formal existent a les escoles amb activitats addicionals per tal
d’arribar al màxim d’àmbits possibles, afavorint l’educació integral dels infants i joves de la
població. Amb el projecte Educació360 es vol treballar per combatre la segregació escolar i
desigualtat social dels infants i joves, promovent l’activitat social i comunitària dins el sistema
escolar, generant així educació a temps complet.
Al 2019, l’Ajuntament de Premià de Mar va signar el Pacte contra la segregació escolar, pacte
que neix al març de 2019 promogut per la Generalitat de Catalunya i el síndic de greuges, com a
mesura per impulsar la lluita contra la segregació escolar municipal a Catalunya.
Combatre la segregació escolar als municipis és clau perquè aquesta suposa una vulneració del
dret a l’educació en igualtat d’oportunitats, protegit per la Convecció de les Nacions Unides dels
drets de l’infant (1989). La segregació escolar limita el desenvolupament de l’infant, sigui per la
incidència en la trajectòria formativa com per la dificultat de desenvolupament en la
socialització dels entorns escolars de l’infant.
A partir d’activitats lúdiques, artístiques, esportives, de lleure i promoció de l’ús de les
tecnologies es vol reduir l’escletxa social i educativa existent entre els infants de la població,
oferint accés a ofertes educatives fora de l’educació formal, potenciant l’educació
complementaria dels infants.

La capçalera educativa municipal és un espai de col·laboració entre els diferents centres
educatius de Premià de Mar, promovent el treball en xarxa de la comunitat educativa municipal.
Alhora, el projecte busca el treball transversal en competències lingüístiques, artístiques i de les
tecnologies aplicades a l’educació, generant així un aprenentatge multi-competencial de
metodologia pràctica.
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El projecte revista escolar digital s’emmarca dins el Projecte Educació360 i Pacte contra la
segregació escolar, que pren com a objectiu fomentar el pensament crític entre els infants i joves
tot creant d’una capçalera educativa municipal on donar a conèixer contingut i activitats
educatives que es porten a terme al municipi, i una capçalera educativa a l’Escola El Dofí. De
manera pilot, es crearà una capçalera educativa a l’Institut Premià de Mar, donant així resposta a
la necessitat educativa d’equiparar igualtat d’oportunitats entre els infants i joves de la població,
atenent l’augment de l’índex de segregació escolar a l’etapa de l’educació secundària
obligatòria.
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El contingut de la capçalera municipal serà creat pels alumnes del municipi, i les dels centres
educatius per part de tot l’alumnat d’aquell centre. Totes les capçaleres són de contingut públic.
Aquest contingut serà treballat transversalment entre l’alumnat, el professorat del centre
educatiu i els professionals de BlueGlobe.Media, que en realitzaran la dinamització i
acompanyament en el procés de creació, elaboració i actualització de les capçaleres.
BlueGlobe.Media està formada per periodistes especialitzats en l’àmbit educatiu.
La realització d’aquest projecte permet donar a conèixer l’activitat i oferta educativa del
municipi i genera una via de participació dels infants i joves en la vida educativa de Premià de
Mar. Poder donar a conèixer les diferents propostes educatives del municipi és una via
d’apropament amb la població generant així oportunitats de participació per tots els infants i
joves, tot promovent mesures per pal·liar la situació de segregació escolar donada al municipi.
De conformitat amb l’exposició de motius de la LCSP, aquest contracte menor té caràcter
extraordinari perquè:
Premià de Mar forma part d’una prova pilot a nivell de Catalunya pel que fa referència a les
capçaleres educatives municipals, prova pilot que resta en vigor. D’altra banda, enguany,
donades les dades de segregació escolar a Premià de Mar, que mostren un augment a l’etapa de
l’educació secundària, es proposa una prova pilot del projecte escolar a fi de proporcionar
igualtat d’oportunitats en l’accés a les noves tecnologies educatives i a la realització d’un
treball transversal entre el municipi i la xarxa educativa. Donada l’excepcionalitat de realitzar
la prova pilot a l’Institut de Premià de Mar, centre on fins al moment no s’ha implementat cap
programa de la mateixa tipologia, restem a l’espera de valoració del seu impacte per treballar
en la seva continuïtat amb una licitació del servei i poder així establir-lo dins el pla d’entorn
educatiu del municipi.
Tanmateix, s’ha observat com la realització del projecte ha l’escola El Dofí, facilitant l’accés
en igualtat d’oportunitats a tots els infants del centre educatiu, ha permès poder garantir un
desenvolupament equitatiu de tot l’alumnat en competència lingüística i arts plàstiques així
com digitalització. Deixar sense efecte aquesta actuació suposaria un retrocés en l’aplicació del
Pacte contra la segregació escolar i el Projecte educació360.
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Aquest projecte es realitzarà durant el transcurs del curs escolar 2022-2023, amb càrrec a la
partida pressupostària 7002 32310 2270600 Actuacions Pacte contra la segregació i el Pla
educació360, i la seva equivalent al pressupost 2023.
Al ser una activitat a realitzar durant el transcurs de tot el curs escolar 22-23, el cost total del
projecte queda pressupostat de la següent forma:
Any 2022 es realitzaran sessions de setembre a desembre amb un cost de 4.800,00€.
Any 2023: es realitzaran sessions de gener a juny amb un cost de 7.200,00€.
Es realitzarà la facturació mensualment.
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L’empresa proposada com a contractista té la solvència suficient per executar el contracte i no
està incursa en cap causa de prohibició de contractar. En aquest sentit s’aporta declaració
responsable del contractista.
No s’aporten altres pressupostos per la contractació d’aquest servei, donat que és un projecte
pioner a Catalunya, el qual es realitza una prova pilot en el nostre municipi, i tècnicament es
valora que és un projecte únic atenent l’especificitat de les competències i metodologia de
treballar educatiu que porta a terme.
Al tractar-se d’un contracte menor de serveis, de conformitat amb l’article 30.3 de la LCSP els
motius pels quals no es pot prestar directament per l’Ajuntament aquesta prestació són:
L’Ajuntament de Premià de Mar no compta amb els mitjans propis necessaris per poder
executar directament l’objecte de contracte, ja que es tracta d’un servei extraordinari, puntual i
especialitzat. Per al desenvolupament del servei es fa necessari comptar amb un equip de
professionals amb la solvència tècnica adequada per dur-lo a terme.
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