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SOL∙LICITUD  D’OFERTES  CONTRACTACIÓ MENOR    PER  A  LA  REALITZACIÓ  D’UN  ESTUDI  SOBRE 
TRAJECTÒRIES DE PERSONES EN ENTORNS DE PROSTITUCIÓ A PALMA 
 

CMN‐36/20 
 
L’Àrea  de  Justícia  Social,  Feminisme  i  LGTBI  està  tramitant  l’expedient  per  adjudicar  el  contracte 
menor per a un estudi sobre trajectòries de persones en entorns de prostitució a Palma.  
 

D’acord amb  la memòria  justificativa del contracte menor de  l’Àrea de  Justícia Social, Feminisme  i 
LGTBI de 4 de juny de 2020, les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta 
són les següents: 
 
OBJECTE  DEL  CONTRACTE:  l’objecte  del  contracte  és  la  realització  d’un  estudi  especialitzat  que, 
mitjançant  l’ús de metodologies participatives, pròpies de  la  investigació social, aporti dades sobre 
les  trajectòries de  les dones que estan o han estat en entorns de prostitució  a Palma, per  tal de 
conèixer els factors que poden facilitar  la seva sortida de  la situació de prostitució o aquells que  la 
poden dificultar.  
 
Tipus de contracte:  Servei 
Procediment i forma d’adjudicació: contracte menor 
Criteris i puntuació:  
Per determinar la millor relació qualitat‐preu es valoraran els criteris següents: 

- Oferta econòmica,  

- Adequació de la proposta a l’objecte del contracte,  
- Experiència prèvia de l’entitat en la temàtica:    

o Lot 1: experiència en la realització i/o direcció d’estudis relacionats amb la temàtica. 

o Lots 2, 3  i 4:  experiència  prèvia de  l’entitat  en  l’atenció a persones  en  situació de 

prostitució o compromís de col∙laboració amb una entitat treballa en aquest àmbit. 

- Perfil i experiència de les persones que desenvoluparan la tasca objecte de contracte 
 

 

Especificacions tècniques de la prestació: 
 
L’objecte del contracte és  la realització d’un estudi especialitzat sobre  les  trajectòries de  les dones 

que estan o han estat en entorns de prostitució a Palma, així com dels serveis i recursos disponibles 

al  seu  abast,  per  tal  de  conèixer  els  factors  que  poden  facilitar  la  seva  sortida  de  la  situació  de 

prostitució o aquells que la poden dificultar. Els objectius són: 

 

- Conèixer les trajectòries de les persones que es dediquen, o s’han dedicat, a la prostitució a 

Palma en qualsevol dels tres ambients dominants  (carrers, clubs  i pisos o cases), analitzant 

l’inici, processos experimentats, etc. 

- Conèixer el suport social rebut, tant formal com informal. 

- Conèixer l’impacte que la pràctica de la prostitució ha significat, en especial per a la salut de 

les dones, el malestar  ‐ benestar subjectiu, així com  la victimització que els successos vitals 

viscuts han provocat. 
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- Avaluar  les  pràctiques de  suport desenvolupades per 

les organitzacions formals (tercer sector  i serveis públics),  identificant  les bones pràctiques, 

així com els aspectes que queden desatesos o s’han de millorar. 

 

Les tasques de l’estudi que són objecte de contractació comprenen: 

 
1. Anàlisi de les trajectòries de les persones en situació de prostitució.    

Aquesta es realitzarà a través d’entrevistes en profunditat amb dones que es troben en situació de 

prostitució,  o  hi  han  estat  en  algun  moment  de  la  seva  vida,  ja  sigui  de  forma  permanent  o 

esporàdicament. En les entrevistes es tindran en compte aspectes com: lloc de procedència, situació 

administrativa,  context  de  prostitució,  suport  i  entorn  social,  processos  experimentats,  salut, 

victimització,  conseqüències  per  a  les  dones...  Així  com  el  suport  social  de  les  entitats  i  serveis 

(suport rebut, necessitats que no s’han cobert...). 

 

Per  donar  resposta  als  objectius  plantejats  caldrà  definir  una  mostra  de  persones,  de  l’àmbit 

territorial  del  terme municipal  de  Palma,  que  ens  permeti  disposar  de  perspectives  diferenciades 

(lloc  de  procedència,  context  de  prostitució,  vinculació  actual  amb  la  prostitució,  situació 

administrativa...).  

 

La finalitat d’aquestes entrevistes, a més de construir unes trajectòries de vida, és obtenir informació 

sobre aquells factors que poden haver contribuït positivament a que les persones surtin de la situació 

de prostitució, així com aquells que poden dificultar‐la.  

 

Això es completarà amb l’obtenció de dades complementàries de les persones entrevistades a través 

de la seva història social, sanitària... 

 

2. Anàlisi dels processos d’intervenció social amb  les persones en situació de prostitució, que ens 

aportarà informació sobre els serveis i recursos que atenen a aquestes persones.  

 

L’estudi ens ha de proporcionar informació útil per a treballar en una atenció integral de les persones 

en  situació  de  prostitució.  Per  això,  les  dades  obtingudes  ens  permetran  veure  que  ofereixen  els 

serveis  i recursos  i si aquests s’adeqüen a  les necessitats de  les persones en situació de prostitució. 

Això  permetrà  detectar  si  cal  mantenir  els  serveis  i  recursos  actuals,  o  bé  si  aquests  s’han  de 

modificar  i  adaptar,  o  crear‐ne  de  nous,  per  a  atendre  a  les  necessitats  detectades  en  aquestes 

persones. 

 

Per això es realitzaran entrevistes amb professionals, així com anàlisi de documentació dels serveis i 

recursos.  

 

3. Especialització i diversitat de perfils 

Donades  les  característiques específiques del  col∙lectiu objecte d’estudi, aconseguir que  les dones 

accedeixin a ser entrevistades requerirà un esforç de feina prèvia per a establir contactes i crear un  

vincle de confiança entre qui realitza el treball de camp i les dones a entrevistar. També es planteja 

com  a  positiu  diversificar  els  perfils  i  procedències  de  les  persones  en  situació  de  prostitució 



 

 
 

Regidoria de Justícia Social, Feminisme i LGTBI – Carrer de la Ferreria, 10 – 07002 – Palma (Illes Balears) 
Tel. 971.22.87.57 Web: www.palma.cat.. A/e: justiciasocial@palma.cat  

contactades. 

 

Atesa aquesta complexitat del treball de camp, i del període de temps disponible, el contracte es  

 

divideix  en  lots,  per  tal  que  s’aconsegueixi  realitzar  el  nombre  necessari  d’entrevistes  fixat  a  la 

mostra, en el període de temps que es determina en el contracte.  

 

Per tant, aquest contracte consta de quatre lots: 

- Lot 1: Coordinació tècnica 

- Lot 2: Treball de camp i participació en l’elaboració de l’informe final 

- Lot 3: Treball de camp i participació en l’elaboració de l’informe final  

- Lot 4: Treball de camp i participació en l’elaboració de l’informe final 

 

Característiques generals 

L’inici dels contractes estarà condicionat a l’adjudicació de tots els lots. 

 

L’import màxim del contracte serà de 18.150 €, IVA inclòs (15.000 € més 3.150 € en concepte d’IVA), 

el qual es desglossa de la següent forma: 

- Per al Lot 1 de direcció i coordinació tècnica li corresponen 3.750 € amb un 21% d’IVA fa una 

quantitat de 4.537,5 € 

- Per al Lot 2 de  treball de camp  i participació en  l’elaboració de  l’informe  final  li correspon 

3.750 € amb un 21% d’IVA fa una quantitat de 4.537,5 € 

- Per al Lot 3 de  treball de camp  i participació en  l’elaboració de  l’informe  final  li correspon 

3.750 € amb un 21% d’IVA fa una quantitat de 4.537,5 € 

- Per al Lot 4 de  treball de camp  i participació en  l’elaboració de  l’informe  final  li correspon 

3.750 € amb un 21% d’IVA fa una quantitat de 4.537,5 € 

 

A més d’incorporar el logotip de l’Ajuntament de Palma, les entitats adjudicatàries estaran obligades 

a  complir  les obligacions d’informació  i publicitat establertes   en el punt 18 de  la Resolució de  la 

directora de l’Institut Balear de la Dona, de 8 d’abril de 2019, per la que s’aprova la convocatòria de 

subvencions per a entitats locals per a projectes de foment i suport a la igualtat d’oportunitats entre 

dones  i homes, d’eliminació de qualsevol  forma de discriminació per  raó de  sexe  i de prevenció  i 

intervenció davant les violències masclistes per als anys 2019 i 2020. 

- En els documents de treball, en els informes i en qualsevol tipus de suport que s’utilitzi en les 

actuacions necessàries per a l’objecte del contracte, apareixerà de forma visible i destacada el 

logotip  de  l’Institut  Balear  de  la  Dona  i  del  Govern  de  les  Illes  Balears  i  del Ministeri  de 

Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, o del ministeri competent en matèria d’igualtat 

(annex 12 de la convocatòria) 

 

Les entitats adjudicatàries hauran de  complir  les obligacions de  la protecció de dades de  caràcter 

personal, d’acord amb el que preveu  la  Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 

Dades personals i garantia dels drets digitals. 

 

Les entitats adjudicatàries aplicaran la perspectiva de gènere en totes les fases de l’estudi  i faran un 
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ús de llenguatge inclusiu,  així com un tractament igualitari en els continguts 

i en les imatges que es puguin utilitzar.  

 

 

 

L’Àrea de  Justícia  Social,  Feminisme  i  LGTIB podrà  facilitar  l’ús d’equipaments municipals per  a  la 

realització de  les entrevistes o reunions, si fos necessari. Per  la seva part,  les entitats adjudicatàries 

hauran de fer les gestions amb serveis, entitats i persones per a concertar i realitzar les entrevistes i 

l’obtenció de les dades complementàries i documentació a analitzar.  

 

Per    a  la  realització  de  les  tasques  objecte  d’aquest  contracte,  les  entitats  adjudicatàries  dels 

diferents lots hauran de seguir les indicacions de l’entitat especialitzada encarregada de la direcció i 

coordinació  de  l’estudi  (lot  1).  Això  podrà  suposar  la  participació  del  personal  de  les  entitats  a  

reunions, entrevistes, grups focals, revisió de documentació, etc.  

 

A  la  finalització del contracte,  les empreses adjudicatàries aportaran, en  format digital  i una còpia 

impresa de: 

- Un informe de l’estudi amb indicació de la metodologia seguida i la participació, així com dels 

resultats  de  l’estudi  amb  les  conclusions  i  principals  propostes  d’actuació.  Aquest  informe 

s’elaborarà de manera col∙laborativa des dels 4 lots. 

 

Totes les dades de l’estudi seran propietat de l’Ajuntament de Palma i per a fer‐ne ús caldrà demanar 

autorització expressa. 

 

Cada empresa adjudicatària aportarà la base de dades que recull la informació de les fitxes resultants 

de  les entrevistes així com  la resta de registres de  les  informacions obtingudes durant el treball de 

camp.  

 

Especificitats de cada un dels lots 

 

Lot 1: Coordinació tècnica 

- Direcció  i  coordinació general del  treball de  les entitats adjudicatàries dels  lots que  formen 

part d’aquest contracte, i calendarització de la feina. 

- Disseny d’instruments i protocols de recollida de dades i d’anàlisi de dades.  

- Definició de la mostra de persones a entrevistar, segons perfils, i coordinació de la distribució 

entre les diferents entitats que realitzen el treball de camp. 

- Registre de la informació recollida a l’ordinador.  

- Anàlisi dels serveis  i recursos susceptibles d’intervenir en el procés d’atenció de  les persones 

en situació de prostitució.  

- Elaboració  i  interpretació  de  dades,  juntament  amb  la  participació  de  les  entitats 

adjudicatàries de la resta de lots del contracte. 

- Redacció de l’informe, amb la col∙laboració de les entitats adjudicatàries de la resta de lots del 

contracte. 
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Lot 2, lot 3 i lot 4: Treball de camp i participació en l’elaboració de l’informe final 

La realització de les tasques assignades a cada un dels tres lots esmentats inclou: 

- Revisió  i  prova  dels  instruments  de  recollida  d’informació  dissenyats  per  a  la  realització  de 

l’estudi. 

 

 

- Selecció, contacte i establiment de relació de confiança amb les persones que conformaran la 

mostra que participarà en l’estudi. 

- Realització  i  transcripció  d’entrevistes  en  profunditat  amb  les  persones  seleccionades,  que 

estan o han estat en situació de prostitució. S’utilitzaran els instruments de recollida de dades 

elaborats  i  es  seguirà  el  protocol  de  treball  de  camp  elaborat  per  l’entitat  que  realitza  la 

direcció  i  coordinació de  l’estudi. Nombre mínim d’entrevistes  a  realitzar: 20  (en  cas de no 

arribar  al nombre mínim  la  inspecció del  contracte podrà  acceptar  alternatives  sempre que 

estiguin suficientment justificades). 

- Recollida de dades complementàries de les persones entrevistades. 

- Participació en la interpretació de dades recollides per totes les entitats participants en l’estudi  

- Col∙laboració en l’elaboració de l’informe final. 

- Per a establir una adequada coordinació de  la  feina,  les entitats adjudicatàries dels diferents 

lots  estan  supeditades  a  seguir  les  indicacions  de  l’entitat  encarregada  de  la  direcció  i 

coordinació tècnica de l’estudi.  

 

Direcció, coordinació, seguiment i avaluació  

La persona responsable del contracte de  l’Àrea de Justícia Social, Feminisme  i LGTBI en realitzarà el 

seguiment,  i  amb  aquest  objecte  podrà  mantenir  reunions  amb  les  empreses  o  entitats 

adjudicatàries dels diferents lots del contracte. A les reunions amb l’adjudicatària del Lot 1 s’hi podrà 

fer un seguiment general de la marxa de l’estudi.  

 
Òrgan de contractació:  
L’òrgan  de  contractació  competent  és  la  regidora  de  l’Àrea  de  Justícia  Social,  Feminisme  i  LGTBI, 

Sonia Vivas Rivera, conformament al decret 201912198  de 17 de juny de 2019 (BOIB núm.85 de 27 

de juny de 2019), d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament de Palma.  

 
Pressupost: 
18.150 euros (IVA inclòs) 

 
Termini/ durada/ execució del contracte: 
L’informe final de l’estudi s’haurà de lliurar com a màxim, juntament amb la segona factura, com a 

màxim el dia 1 de desembre de 2020. 

 
Lloc de prestació: 
Aquest estudi es realitzarà en l’àmbit del municipi de Palma 

 
Responsables del contracte: 
Eulalia Allés Coll i Antoni X. Colom Colom 
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Termini de garantia:  
El termini de garantia legalment establert.   

 
 
Forma de pagament i preu: 
S’abonarà  la  despesa  de  cada  lot  en  dues  factures,  del  50%  del  preu  del  contracte  cada  una,  la 

primera a  l’inici del contracte  i  la segona un cop  lliurat  l’informe  final quan s’acrediti que el servei 

s’ha dut a terme correctament. 

 
Documentació a aportar per part de l’empresa:  

- Pressupost detallat. 

- Proposta tècnica on s’exposi la viabilitat del compliment de cada una de les tasques del lot al 

que liciten, amb una extensió màxima d’un pàgina DinA‐4. En ella s’indicarà si l’entitat opta al 

Lot 1 o bé a alguns dels lots 2, 3 o 4.  

- Declaració responsable (s’adjunta model). 

- Currículum de les persones que desenvoluparan la tasca objecte de contracte. 

- Dossier on s’explicitin altres treballs similars desenvolupats per part de les entitats que optin al 

Lot 1.  

- Acreditació de  l’experiència de  l’entitat en el treball amb persones en situació de prostitució 

per a les entitat que es presentin en els lots 2, 3 o 4. 

 

Una mateixa entitat o empresa no es podrà presentar a 2 lots per tal que es puguin diversificar  les 

fonts de l’estudi.   

 

 
El lloc i termini de presentació de l’oferta són els següents: 
L’oferta s’ha d’enviar al següent correu electrònic: justiciasocial@palma.cat  
El termini de presentació és de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació. 

 
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient, us podeu posar en contacte amb: 
      ‐  Eulalia Allés Coll, tel. 971.22.87.57, ext. 7750 (eulalia.alles@palma.cat)   

- Antoni X. Colom Colom, tel. 971.22.87.57, ext. 7751  
 
 
Palma,  4 de juny de 2020 
 
El personal tècnic responsable del contracte, 
 
 
 
 
Eulalia Allés Coll                                                                     Antoni X. Colom Colom       
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