
 

 

 
 

SERVEI DE DISSENY I DIFUSIÓ DEL PROJECTE INFRAVIVENDA CALA 
MAJOR – SANT AGUSTÍ DEL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I 

REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRIS 
  
 
Dins l’Estratègia DUSI Pla Litoral de Ponent s’emmarca el Projecte Infravivenda 
Cala Major – Sant Agustí que podrà ser finançat en un 50% amb Fondos 
Europeos de Desarrollo Regional FEDER, en el marc del Programa Operativo 
de Crecimiento Sostenible 2014-2020, desenvolupat dins l’Estratègia de 
DesarrolloUrbano Sostenible e Integrado Plan Litoral de Ponent de Palma.    
 
 
Concretament el projecte de referència es troba emmarcat dins: 

• Objectiu temàtic 9: inclusió social i lluita contra la pobresa 

• Objectiu específic 9.8.2: regeneració física, econòmica i social de 
l’entorn urbà a àrees urbanes desfavorides 

• Prioritat d’inversió 9B: suport a la regeneració física, econòmica i social 
de les comunitats desfavorides de les zones urbanes i rurals 

• Línia d’actuació 9: promoció de la integració social i la prevenció 
d’exclusió social a través fonamentalment de la inserció de persones en 
situació o risc d’exclusió, el suport als col·lectius més desfavorits i 
l’impuls i promoció del desenvolupament comunitari 

• Línia d’actuació 10: habilitació o creació de nous equipaments / 
infraestructures socials 

 
 
Per tal de donar a conèixer aquest projecte i complir amb les exigències de 
comunicació i publicitat que imposen les normes del Fons FEDER, es fa 
necessària la contractació d’un servei de difusió del projecte que inclogui el 
disseny i edició de tríptics, cartells i el disseny d’un logotip, per un import màxim 
de mil cinc cents euros, IVA inclòs (1.500,00 €). 
 
 
CM-SERV 2-2018.   
Procediment de l’adjudicació: Contracte menor  
Tipus: Servei  
 
 
 
 
 
Termini de presentació de les ofertes: 10 dies naturals a partir del següent a 
la publicació de l’oferta 



 

 

Data de la publicació al 
perfil del contractant: 3 d’abril de 2018 
 
Les ofertes s’hauràn de presentar a les oficines del Patronat Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris, situat en Avgda Gabriel Alomar 
núm. 18 segona planta, de dilluns a divendres, en horari de matí i anirà dirigida 
a la Gerència del Patronat. 
 
 


