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ÀREA DE CULTURA I BENESTARSOCIAL

ANUNCI

CONTRACTE MENOR:

DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ, INICIAT MITJANCANTANUNCI DE 5 DE NOVEMBRE DE 2019, PER ACTUALITZAR INFORMACIO EN UN
CENS DE LES PERSONES QUE HABITEN EN EL POBLAT DE SON RIERA (SON
BANYA) I ELS SEUS HABITATGES

El 5 de novembre de 2019 es va publicar en aquest perfil del contractant petició d’ofertes
per a la contractació d’una empresa per actualitzar informació en un cens de les
persones que habiten en el poblat de Son Riera (Son Banya) i els seus habitatges.

Revisat l’expedient de contractació pels òrgans municipals pertinents, es va detectar unadeficiència, concretament no es complia el disposat a la base 18a de les d’execució del
pressupost municipal per a l’any 2019, en la qual s’especifica la necessitat de realitzar,de forma inajornable, l’objecte d’aquest contracte menor amb càrrec als pressuposts del’any passat.

Ara, de conformitat amb l’article 152 i tenint en compte que no es podrà executar aquestcontracte menor en el termini estipulat en el mateix, es procedeix a desistir d’aquestprocediment de contractació

Palma, 6 de febrer de 2020

El tinent d . deICultura i Benestar Social
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ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL

ANUNCI

CONTRACTE MENOR:

PETICIÓ D’OFERTES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA EMPRESA PER ACTUALITZARINFORMACIO EN UN CENS DE LES PERSONES QUE HABITEN EN EL POBLAT DE SON RIERA(SON BANYA) I ELS SEUS HABITATGES

L’Àrea de Cultura i Benestar Social, de l’Ajuntament de Palma té en marxa un programa d’eradicaciódel poblat de Son Riera (conegut popularment com Son Banya). Aquest programa contempla elssegüents objectius:
- Facilitar l’accés a allotjaments o vivendes a aquelles famílies demandades que no tenenalternativa d’habitatge fora del poblat.

- Treballar amb les famílies que han acordat un pla de treball de forma voluntària amb laregidoria de Benestar i Drets Socials, per tal de sortir del poblat.
- Afavorir el procés d’inclusió social i residencial de les famílies en els nous contexts deresidència, assumint drets i deures.

- Establir els mecanismes necessaris per l’acompanyament i el recolzament en el procésd’inclusió social de les famílies a curt i mitjà termini, posant a disposició els recursos i serveisnecessans.
Per tal de poder dur a terme aquests objectius és necessari tenir actualitzades les dades de totes lespersones, famílies i vivendes que hi ha actualment al poblat per tal de poder fer una intervencióadequada a la realitat actual, donat que el darrer cens oficial se va realitzar l’any 2008 i per tant lainformació recollida ha quedat desfassada i se va necessari actualitzar-la.
Mitjançant la recollida d’aquesta informació se pretén poder realitzar un diagnòstic adequat a lesnecessitats actuals de les famílies en matèria d’habitatge, i poder establir un pla de treball amb cadafamília per facilitar la sortida del poblat i la integració al nou barri d’acollida.

1r. Entitat adjudicadora:

. Organisme: Ajuntament de Palma.
\. Dependència que tramita l’expedient: Area de Cultura i BenestarSocial

2n. Objecte del contracte:

Realització d’un cens que reculli la població que habita actualment al barri de Son Riera i elshabitatges, amb l’objectiu de conèixer la realitat actual i poder elaborar un diagnòstic amb lainformació recollida sobre les necessitats reals per poder dur a terme l’eradicació definitiva del poblat.
3r. Destinataris i requisits:

Poden presentar ofertes les empreses/entitatsque acreditin i aportin els mitjans materials necessaris iel recurs humà qualificat per al desenvolupament del projecte, que es trobin al corrent de les sevesobligacions tributàries i amb la Seguretat Social i que tinguin capacitat de contractar ambl’Administració pública.
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4t. Metodologia

' Treball de camp:
La informació necessària sobre els habitatges i les famílies se recollirà através de visites domiciliàriesa cada un dels habitatges i se recollirà tant informació sobre cada un dels membres de la família, cominformació sobre l’estat de l’habitatge. S’estima que hi ha unes 90 vivendes.
La informació que se recollirà durant el treball de camp, inclourà:

- Direcció de la vivenda
- Nom i llinatges de tots els membres de la família
- Sexe
- Estat civil
- Lloc i data de naixement
- Nivell d’estudis
- Situació laboral
- Si són perceptors de prestacions
- Ingressos de cada un dels membres
- Si tenen alguna discapacitat
- Número d’habitacions de la vivenda
- Descripció general de la vivenda
- Descripció de totes els aparells electrodomèstics i aparells que tinguin consum elèctric.- Imatges de la vivenda

La recollida de les dades es realitzarà directament al poblat. Fet que ha de suposar que es complexinamb els protocols de prevenció estipulats per prevenció de riscos.

S’entrevistarà família per família per tal de recollir tota la informació. En els casos que la família noestigui disposada a ser entrevistada se deixarà constància, i se considerarà que no estan interessatsen formar part del Programa de reallotjament del poblat de Son Riera.

' Presentació de dades: les dades recollides se presentaran en format Excell per tal que puguin sertractades des de I’Area de Benestar Social. No és necessari fer cap tractament de les mateixes, tot ique se pot valorar com una proposta de millora de la oferta.

5è. Temps d’ execució del projecte:
El Cens s’iniciarà a partir de dia 10 de febrer de 2020 i finalitzarà dia 13 de març de 2020. (Perl’especial idiosincràsia del poblat on s’intervindrà, és recomanable fer entrevistes de dilluns adivendres entre les 9,00h. i les 17,00h)

6è. Pressupost
El pressupost màxim establert per al desenvolupament d’aquestes activitats és de 7.500€ (IVA noinclòs).

7è. Criteri/s d’adjudicació del contracte

Per l’adjudicació del contracte es tindrà en compte que la proposta tècnica contempli la millorproposta dels següents aspectes:
— coneixement del poblat on s’ha d’intervenir
- coneixement i experiència sobre intervenció social i familiar
- concreció detallada de la proposta metodològica
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cronograma de l’execució del diagnòstic
concreció de les mesures preventiVes previstes per prevenció de riscos

8è. Documentació, termini i lloc de presentació d’ofertes.
10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de l’anunci.

Documentació a presentar:

Sol-licitud per optar a aquest procediment de contractació on es determinin les dades fiscalsdel licitador.
Projecte tècnic detallat
Currículum del personal que desenvoluparà les tasques del contracteCurrículum de l’empresa o entitat que executarà l’encàrrec.
Pressupost de l’oferta desglossat i signat per l’interessat.Declaració responsable de comptar amb els mitjans materials necessaris, i el recurs humàqualificat adequat, per al desenvolupament del diagnòstic participatiu.Declaració responsable de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i de lesrelatives a la Seguretat Social.
Còpia del DNl_o NlF del representant.

Lloc de presentació: Les empreses/entitats poden presentar les ofertes a través del correuelectrònic benestarsocialgpalma. o en les dependències de Benestar Social de l’Ajuntamentde Palma (Avinguda Gabriel Alomar, núm 18, 1a planta):

Per dubtes o consultes es pot contactar amb l’Equip d’acolliment i urgències de BenestarSocial. Telèfon: 971225977.

Palma, 6 de febrer de 2020

El tinent


