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SOLICITUD D’ OFERTES 
Núm.d’expedient: CME_2020_52 
 
La regidoria de Justícia Social, Feminisme i LGTBI tramita l’expedient de contractació menor de 
Disseny, coordinació i gestió de la programació d’activitats en commemoració del Dia 
Internacional per la Despatologització Trans. 

D’acord amb la memòria justificativa del contracte menor de l’Àrea Justícia Social, Feminisme i 
LGTBI de data 26 d’agost de 2020, les condicions que heu de tenir en compte per a formular la 
vostra oferta són les següents: 

Objecte del contracte: 
Disseny, coordinació i gestió de la programació d’activitats en commemoració del Dia 
Internacional per la Despatologització Trans, el 17 d’octubre. 

Tipus de contracte:    servei 

Procediment i forma d’adjudicació:   contracte menor 

Criteris de puntuació:  

Es publica 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:  

Els criteris d’adjudicació són aplicables tant al format de programació presencial com al format 
en línia: a mes del preu de l’oferta, per l’adjudicació del servei es valoraran els següents 
criteris: l’adequació de la proposta als criteris establerts per l’Ajuntament, l’experiència de 
l’entitat adjudicatària en la realització, programació i gestió de programes, projectes o 
activitats en relació a la diversitat sexual i de gènere i el perfil i experiència del i les 
professionals que realitzaran cada una de les activitats.  

Per a poder valorar les ofertes es sol·licita:  

- L’entitat interessada haurà de presentar una proposta en línia i una altra presencial on 
detallaran el seu projecte de programació amb una extensió màxima de 3 fulls cada 
una. 

- L’oferta econòmica ha d’incloure el preu final per cada un dels actes desglossats 

- A més, ha d’especificar el preu per hora de planificació, coordinació i gestió de la 
programació. A títol indicatiu: 40€/h, amb un màxim de dedicació de 35h. 

- Acreditació de l’entitat d’experiència mínima de 100 hores de realització de jornades, 
formacions i activitats en aquesta matèria, des de gener de 2014. 

 
- Els currículums de cada professional detallaran breument els anys complets 

d’experiència professional  
 

- L’entitat acreditarà el certificat negatiu d’agressions sexuals de cada un dels 
professionals que duguin a terme els tallers dirigits a infants o joves. 

 

- Declaració responsable de l’entitat contractista (s’adjunta model) 
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En cas d’empat tindran prioritat les empreses sense ànim de lucre. 

 

Especificacions tècniques de la prestació 

Mitjançant aquesta oferta, es vol contractar el disseny, coordinació i gestió de la 
programació d’activitats en commemoració del Dia Internacional per la 
Despatologització  Trans, a realitzar el mes d'octubre. 

Temàtica de la programació: diversitat sexual i de gènere enfocada específicament en 
la despatologització de les persones trans. 
 
1. En concret, les prestacions que haurà de dur a terme l’entitat adjudicatària són les 
següents: 
 

- Programar les activitats. Com a mínim s’han de preveure 8 actes en dos formats 
diferents: presencial i en línia. 

- Coordinar amb les persones jurídiques, físiques i altres institucions o entitats 
cada una de les activitats, per tal d’evitar solapaments a la programació 

- Reunions setmanals amb la persona responsable del contracte 
- Disseny gràfic de la cartelleria i altres formats per a la difusió 
- Supervisió de les activitats 
- Entrega, al finalitzar la prestació, d’una memòria de cada una de les activitats 

realitzades i dades de l’impacta d’aquestes. 
 

S’informa a les entitats interessades que l’Àrea trametrà un seguit d’activitats per a 
realitzar, sense cost econòmic i de la que només caldrà, per part de l’entitat, fer-ne 
supervisió i incloure-les a la programació. En el cas que qualque activitat planificada no 
es pugui realitzar segons la planificació serà l’entitat adjudicatària l’encarregada de fer 
les gestions de la modificació. 
 
2. Les activitats han d’estar dirigides a tots els públics, amb activitats de sensibilització 
específiques dirigides a joves.  

3. La tipologia d’activitats ha de ser variada, des de projeccions audiovisuals, 
representacions teatrals o d’arts escèniques, activitats lúdiques i ponències o 
conferències, per tal d’aplicar la perspectiva de diversitat sexual i de gènere a tots els 
àmbits. 

4. S’haurà de presentar una proposta de programació presencial i una altra de no – 
presencial amb un mínim de 8 activitats. De les dues propostes, al moment de 
l’adjudicació, s’establirà quin dels dos formats es més adient a realitzar segons les 
circumstàncies escaigudes per la COVID-19. 

5. Juntament amb la presentació de la programació s’haurà d’adjuntar un pla de 
contingència front a la COVID-19. 
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6. Les activitats plantejades han d’estar realitzades, dirigides, escrites o 
protagonitzades en la seva majoria per persones trans. 

 

7. Envers al disseny de la cartelleria, aquesta  ha de reflectir la temàtica de la 

programació i ser un element de sensibilització sobre la necessitat de la 

despatologització de les vides de les persones trans.  

El disseny de la imatge gràfica del Dia Internacional per la Despatologització trans, s’haurà de 
realitzar en els següents formats: 

- 2 Cartell A3. Un d’ells amb la imatge general de difusió i sensibilització. El segon 
amb la imatge general esmentada incloent la programació d’actes. 

- Banner 1400x450 300pp 

- Imatge per les xarxes socials 

- Una plantilla de Word amb el disseny per poder ser publicades 

* Important. Totes les imatges dissenyades s’hauran d’entregar en format jpg (el pes de l’arxiu 
ha de ser el mínim possible) i en format pdf. A més hauran d’incloure un codi QR. 

Requisits legals envers el disseny: 

- Les entitats licitadores que participin d’aquesta convocatòria es sotmeten al 
següents termes que s’estableixen segons els drets de propietat intel·lectual en 
les obres que es creïn en el marc d’aquest contracte:   L’Ajuntament de Palma 
ostenta en exclusiva els drets d’explotació (reproducció, distribució, comunicació 
pública i transformació) de les obres creades en el marc d’aquest contracte i 
durant un període de cinc anys 

- Tant la documentació facilitada per l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI per 
a la realització dels encàrrecs, com la documentació generada per l’adjudicatari 
serà propietat exclusiva de l’Ajuntament de Palma.     

- L’Ajuntament de Palma es compromet a que les obres només podran ser 
utilitzades d’acord amb la finalitat establerta en el moment de l’encàrrec. 

- L’entitat ha de fer constar expressament i de forma visible en qualsevol dels 
materials gràfics el logotip de l’Ajuntament de Palma i ha de preveure que tota la 
publicitat i/o difusió s’ha de presentar a l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i 
LGTBI amb un mínim de set dies hàbils abans d’editar-se. En cas de detectar-se 
irregularitats, l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI en aquest termini ho 
comunicarà a l’entitat beneficiaria perquè les resolgui. 

Quedaran excloses de subcontractació les prestacions de planificació, coordinació i 
gestió de la programació, la supervisió de les activitats i la redacció de les memòries de 
les activitats. 

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

Pressupost:  Per al format presencial màx. 8000€, IVA inclòs i, en el cas que no es pugui 
realitzar presencialment i s’hagi de realitzar el format en línia, màxim de 5600€ amb IVA inclòs. 
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 Se sol·licita que el pressupost sigui detallat al màxim, desglossat per a cada prestació 
sol·licitada al contracte menor. 

Termini d’execució del contracte:  s’iniciarà des de l’adjudicació del contracte fins al 30 
de novembre. 

Lloc de prestació:  aquest servei es realitzarà dins el municipi de Palma. 

Responsable del contracte:  Alba Rubert Bonilla 

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

Forma de pagament del preu:  
Presentant factures de cada un dels actes, expedides per l’entitat i conformades per la 
responsable del contracte, després que es realitzi la prestació al període establert.  
En el cas de no complir, es considerarà que la tasca no està acabada i no es conformaran les 
factures. 

El lloc i el 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 de les ofertes:  12 de setembre de 2020 

 

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.: 7748 

 

Palma, 02 de setembre de 2020 

La tècnica responsable del contracte, 

 

 

Alba Rubert Bonilla 
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