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SOLICITUD D’ OFERTES 

La  regidoria d’Igualtat,  Joventut  i Drets Cívics  tramita  l’expedient de Contractació menor de 

l’activitat d’informació  i sensibilització per  la campanya No  i punt! Palma  lliure d’agressions 

sexistes 

D’acord amb la memòria justificativa del contracte menor de l’Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets 

Cívics  de  data  18  de  desembre  de  2018,  les  condicions  que  heu  de  tenir  en  compte  per  a 

formular la vostra oferta són les següents: 

Objecte del contracte: 

Contractació  de  100h  per  informació,    sensibilització  i  atenció  de  la  campanya No  i  Punt! 

Palma  lliure  d’agressions  sexistes  mitjançant  punts  d’informació  a  zones  de  Palma  d’oci 

nocturn    i/o  esdeveniments  festius on  es prevegi  una  gran  afluència de persones,  sobretot 

població jove. 

Tipus de contracte:    servei 

Procediment i forma d’adjudicació:   contracte menor 

Criteris de puntuació:  

Es publicarà el contracte al Perfil del Contractant de  l’Ajuntament de Palma  i  l’adjudicació es 

realitza, entre les ofertes presentades que compleixin els requisits, utilitzant el criteri de millor 

relació qualitat‐preu.  

Criteris d’adjudicació:  

A mes del preu de l’oferta, per l’adjudicació del servei se valoraran els següents criteris:  

1. Qualitat de la proposta tècnica amb justificació de la proposta metodològica 

2. L’ajust als criteris tècnics establerts per l’Ajuntament  

3. L’experiència de l’empresa adjudicatària en projectes de sensibilització i atenció social  

4.  El  perfil  i  experiència  del  personal.  Es  valorarà  que  la  proposta  de  personal  sigui 

representativa per sexe 

Per a poder valorar les ofertes es sol∙licita:  

- Memòria  explicativa  del  projecte  tècnic  ,  amb  una  extensió  màxima  de  3  fulls. 

Proposta detallada de la dinamització i atenció del punt d’informació. No es valoraran 



 

Regidoria d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics – Carrer de la Ferreria, 10 – 07002 – Palma (Illes Balears) 
Tel. 971.22.87.57 Web: www.palma.cat. E‐Mail:igualtatjoventutdretscivics@palma.es 

2

les ofertes que no incorporin la proposta metodològica.  

- L’oferta  econòmica  amb  indicació  del  preu  per  hora,  tenint  en  compte  la 

nocturnitat i el cost de les despeses de gestió i coordinació. 

- Acreditacions de l’experiència de l’entitat  

- Els  currículums  de  cada  professional:  es  detallarà  breument  la  capacitació  i 

experiència  professional.  Titulació mínima  d’FPGS  d’Animació  Sociocultural  i 

Turística i/o  FPGS Integració Social i formació en gènere mínim 20h 

- Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. 

- Les despeses d’estructura no poden superar el 10% de l’oferta. 

- No es permet la subcontractació. 

- Declaració responsable de l’empresa contractista (s’adjunta model) 

 

En  cas  d’empat  tindran  prioritat  les  empreses  d’economia  social  i/o  entitats  sense 

ànim de lucre. 

Especificacions tècniques de la prestació 

L’entitat contractada haurà :  

1. Disposar d’una parada amb la logística següent: taula, cadires i envelat, i també llums, si 

s’escau. 

2. Disposar  d’una  línia  telefònica  perquè  en  cas  d’agressió  sexista  o  sexual  es  pugui 

contactar amb els serveis d’emergència. 

3. Recollir el material de difusió del No i punt! de les dependències municipals. 

4. Prestar el  servei durant 100 h distribuïdes  al  llarg de  l’any, majoritàriament  en horari 

nocturn. 

5. Garantir  que  cada  punt  d’informació  serà  atès  com  a  mínim  per  dos/dues 

dinamitzadors/es. 

6. Facilitar la relació del personal contractat i comunicar qualsevol rotació professional que 

es produeixi. L’empresa ha de posar a disposició de l’Ajuntament de Palma les nòmines 

del personal sempre que se’ls requereixi.  

7. Recollir dades d’impacte desagregades per  sexe de  les accions d’informació. Aquestes 

dades  s’han d’entregar a  l’Àrea d’Igualtat,  Joventut  i Drets Cívics amb una periodicitat 
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trimestral.  

8. Elaborar una memòria final de les actuacions. 

9. Comunicar qualsevol incidència que es pugui detectar. 

10. Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi l’activitat. 

11. Dinamització del punt d’informació. Durant  la prestació del servei el personal del punt 

d’informació ha de tenir una actitud proactiva i en cas d’agressió sexista o sexuals seguir 

les  indicacions  i  responsabilitat  assignades  segons  el Protocol d’actuació d’agressions 

sexistes i sexuals en contextos d’oci 

 

L’Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics:  

1. Facilitarà el material informatiu de la campanya No i Punt!: polseres, xapes, flyers... 

2. Programació d’activitats i esdeveniments que s’han de cobriri i franja horarìa d’atenció  

3. Gestionarà les autoritzacions d’ocupació de via pública que s’escaiguin  

4. Impartirà  una  formació  específica  al  personal  contractat  pels  punts  d’informació. 

Aquesta  formació  tendrà  caràcter obligatori pel personal que presta els  serveis  a  la 

campanya No i punt! 

Òrgan de contractació:   L’òrgan de contractació competent és el Regidor de l’Àrea d’Igualtat, 

Joventut  i  Dret  Cívics,  Aligi  Molina  Suárez,  conformement  a  l’Acord  de  delegació  de 

competències per Decret de Batlia núm. 10931, de 15/06/2015(BOIB núm. 92, de 23/06/2015) 

Pressupost:   màx. 3750 €,  IVA  inclòs. Es detallarà  l’oferta econòmica amb  indicació del preu 

per  hora  (a  títol  indicatiu  28€/h),  tenint  en  compte  la  nocturnitat1  i  el  cost  de  les 

despeses de gestió i coordinació. 

Termini d’execució del contracte:  El termini d’execució serà al llarg de l’any 2019.  

Lloc de prestació:  L’Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics!, indicarà una programació mínima 

d’activitats  i  esdeveniments  que  s’han  d’atendre,  els  horaris  dels  punts  d’informació  i 

gestionarà les autoritzacions d’ocupació de via pública que s’escaiguin.  Els punts d’informació 

s’instal∙laran a: 

‐ Festes  populars  de  Palma:  revetlles  de  Sant  Sebastià,  Nit  de  Sant  Joan,  batalla  de 

Canamunt/Canavall, festes d’estiu a les barriades de Palma 

                                                 
1 Segons la resolució de 22 de juny de 2015 de la Direcció General d’Ocupació, per que la es registre i es 
publica el Conveni col∙lectiu estatal d’acció i intervenció social és d’un 25% sobre el preu hora i les hores 
que es consideraran nocturnitat estan compreses des de les 22h fins les 06h 
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‐ Concerts,  festes  i  esdeveniments  multitudinaris  que  es  programen  a  Palma  siguin 

d’iniciativa pública com d’iniciativa privada, prioritàriament durant l’estiu 

‐ Zones de Palma on es concentra activitats d’oci nocturn 

  

Responsable del contracte:  Aida Tristán Ramis 

Termini de garantia:  El termini de garantia serà el legalment establert.  

Forma de pagament del preu:  

Presentant  factures  amb  periodicitat  trimestral,  expedida  per  l’entitat  i  conformada  per  la 

responsable del contracte, després que es realitzi la prestació del servei  

El lloc i el termini de presentació de l’oferta són els següents: 

L’oferta s’ha d’enviar al següent correu electrònic: igualtatjoventutdretscivcs@palma.es  

El termini de presentació de les ofertes:  16 de gener de 2019 

Per  a  qualsevol  qüestió  sobre  aquest  expedient  us  podeu  posar  en  contacte  amb  la  secció 

d’Igualtat, a través dels següent telèfon:  971 228 756 / ext.: 7752 

Palma, 8 de gener de 2019 

La tècnica responsable del contracte, 

 

Aida Tristán Ramis 


