SOLICITUD D’ OFERTES
La regidoria de Justícia Social, Feminisme i LGTBI tramita l’expedient de contractació menor de
tallers de sensibilització sobre diversitat afectivo sexual i de gènere
D’acord amb la memòria justificativa del contracte menor de l’Àrea Justícia Social, Feminisme i
LGTBI de data 29 de setembre de 2021, les condicions que heu de tenir en compte per a
formular la vostra oferta són les següents:
Objecte del contracte: Elaboració i impartició i dels tallers de sensibilització i prevenció sobre
diversitat afectivo sexual i de gènere pel curs 2021-2022 (9 mesos)
Tipus de contracte: servei
Procediment i forma d’adjudicació: contracte menor
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: a més del preu de l’oferta, per l’adjudicació del servei es valoraran els
següents criteris:
1. Adequació de la proposta als criteris establerts per l’Ajuntament.
2. Solvència de l’entitat adjudicatària en la realització i impartició de tallers de Diversitat
afectivo sexual.
3. Experiència dels professionals que realitzaran els tallers.
Per a poder valorar les ofertes es sol·licita:
-

L’empresa interessada haurà de presentar una memòria on detallaran el seu projecte
tècnic i l’oferta econòmica, amb una extensió màxima de 5 fulls.

-

L’oferta econòmica ha d’incloure:

-

-

-

o

Preu unitari taller, on s’inclogui: cost de l’elaboració dels continguts dels
tallers, la concertació de les sessions amb les entitats sol·licitants, el
desplaçament, la impartició dels tallers i els materials que hagin de menester .

o

A més, ha d’especificar el preu per hora de taller i el preu per la feina
complementària. A títol indicatiu la concertació i el transport es valoren a 18
€/hora , mentre que la impartició es valora a 27€/h. S’incorporarà 1h més de
concertació quan el sol·licitant faci demanda de més d’un taller.

Acreditacions de les entitats d’haver impartit un mínim de 100 hores de tallers
preventius i de sensibilització en aquesta matèria i la facturació que correspon, des de
gener de 2014.
Els currículums de cada professional on es detallarà breument els anys complets
d’experiència professional i, específicament a l’àmbit de diversitat afectivo sexual.
Tota la informació aportada s’haurà d’acreditar.
L’entitat acreditarà el certificat negatiu d’agressions sexuals de cada un dels
professionals que duguin a terme els tallers.
Declaració responsable de l’empresa contractista (s’adjunta model)

En cas d’empat tindran prioritat les empreses sense ànim de lucre, i entre aquestes s’aplicaran
els criteris recollits a la LlCSP a l’article 147.2.
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D’altra banda, s’assenyala que l’objecte del contracte no s’ha configurat per a evitar l’aplicació
de les regles generals de contractació.
Especificacions tècniques de la prestació
Mitjançant aquesta oferta, es vol contractar la preparació, concertació i impartició de tallers.
L’entitat adjudicatària haurà de:
1. Dissenyar el contingut del taller
2. Avaluar la satisfacció. Haurà de passar al final de cada sessió una enquesta de
valoració, tant als alumnes com al personal docent o responsables del grup.
3. Entregar, a final de la contracta, l’Excel amb les valoracions de les activitats, dades
extretes de les enquestes de valoració. Aquesta valoració es presentarà amb les dades
desagregades per gènere. L’Ajuntament facilitarà el document a emplenar per poder
fer aquesta valoració amb els ítems corresponents.
4. L’entitat col·laborarà en l’elaboració del material de difusió del taller per la difusió
posterior per part de l’Ajuntament de l’oferta al públic o entitats destinatàries.
5. Gestió de les reserves a través de la plataforma web Palma Educa.
6. Fer un contacte telefònic amb cada entitat, centre o servei que sol·liciti un taller, a
través de la plataforma Palma Educa, per pactar l’activitat.
7. Entitats, serveis o centres educatius que només facin demanda d’un taller per a un
grup: l’entitat adjudicatària contactarà telefònicament amb els sol·licitants que
prèviament hagin fet una demanda mitjançant el Palma Educa per valorar la idoneïtat
de la mateixa i pactar la data de l’activitat.
8. Centres educatius, entitats o serveis que facin demanda de més d’un taller, per a un
grup o més d’un grup: l’entitat adjudicatària, abans de la primera sessió acordarà una
reunió, on s’explicarà que aquestes sessions s’emmarquen dins un dispositiu més
ampli que inclou una feina posterior feta amb el grup classe sobre el tema del taller o
tallers impartits, dirigida pel tutor/professor o responsable de la sol·licitud per a cada
grup. Amb aquesta dinàmica es pretén una major implicació per part dels centres
educatius, entitats o serveis demandants, amb el tema a tractar, i per altra que el taller
no sigui una activitat aïllada desvinculada de la dinàmica del grup.
9. A més, amb les demandants de més d’un taller:
o Recepció de les fitxes dels centres sobre l’activitat complementària realitzada
(data, tipus activitat, material emprat, nombre participants, breu valoració).
o Entrega d’un registre de les fitxes de les activitats complementàries a la
inspecció del servei.
10. En la documentació escrita i en els usos orals amb motiu de l’execució del contracte,
s’ha d’usar un llenguatge no sexista, evitar qualsevol imatge discriminatòria de les
dones o estereotips sexistes i fomentar una imatge amb valors d’igualtat, presència
equilibrada, diversitat , corresponsabilitat i pluralitat de rols i identitats de gènere.
11. En la interacció amb l’alumnat, s'ha de garantir un tracte respectuós i fer ús
de metodologies i dinàmiques que afavoreixin la interacció d'al·lots i al·lotes i la
seva participació activa.
12. Participarà de les reunions de seguiment i valoració de les feines realitzades amb la
inspecció municipal a les dependències de la secció d’Igualtat, amb una freqüència
mínima trimestral. Hi aportarà la informació requerida.
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13. Es facturaran només les sessions realitzades.
En el cas de no complir amb l’anteriorment esmentat, es considerarà que la tasca no està
acabada i no es conformaran les factures.
L’Ajuntament de Palma haurà de:

1. Difusió de l'activitat educativa
2. L'Ajuntament facilitarà a l'entitat adjudicatària material de sensibilització que pugui
haver elaborat envers la prevenció de la LGTBIfòbia. Correspon a l'entitat recollir el
material a la seu de l'Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI i fer les reposicions que
calgui.
3. Es facilitarà a l'entitat adjudicatària el Manual de Comunicació Igualitària de
l'Ajuntament de Palma
4. Es facilitarà l’Excel amb els ítems corresponents a emplenar poder realitzar l’avaluació
final, que s’haurà d’entregar al final de la contracta.

Temàtica del taller
1. Els tallers tindran una duració que variarà en funció del públic destinatari: els tallers
per joves que es realitzin als centres educatius de secundària tindran una duració de
dues hores , els tallers per joves que es desenvolupin fora de l’àmbit escolar i els tallers
per adults, tindran una duració d’hora i mitja.
2. La distribució dels tallers a realitzar i grups d’edat dependrà de les demandes rebudes i
es seguirà un estricte ordre d’arribada.
3. Aquests tallers, es desenvoluparan només amb les entitats, centres i serveis que
sol·licitin el taller que s’ofereix a través del catàleg d’activitats educatives de Palma
Educa.

TÍTOL
“Diversitat afectivo sexual i de gènere”

JOVES
X

ADULTS
X

Objectius del taller
1. Definir conceptes com: orientació sexual, identitat de gènere, estereotips, expressió
de gènere, etc;.
2. Treballar especialment el concepte de LGTBIfòbia i la seva prevenció.
3. Desmuntar els mites existents envers el col·lectiu LGTBI
4. Explicar la diversitat de models familiars que existeixen a la nostra societat
5. Realitzar una explicació de la història i el moviment del col·lectiu LGTBI
Sobre tot amb adolescents i joves, així com en grups molt específics s’adaptarà el llenguatge i
recursos emprats a aquells que els són habituals.
Especificació tècnica del taller
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1. Realitzar una metodologia dinàmica i participativa. Es tindrà en compte la incorporació
de material audiovisual i/o visual per dur a terme les diferents dinàmiques de grup.
Sobre tot amb adolescents i joves, així com en grups molt específics s’adaptarà el
llenguatge i recursos emprats a aquells que els són habituals. El material utilitzat a les
sessions ha de ser de qualitat, proper, accessible, realista i atractiu per a les persones
destinatàries.
2. Ha de tenir un enfocament interseccional, accessible, integral i global que qüestioni el
model patriarcal.
Òrgan de contractació:

L’òrgan de contractació competent és la Regidoria d’Igualtat,

Joventut i Drets Cívics
Pressupost: màx. 6.750€, IVA inclòs. Se sol·licita que el pressupost sigui detallat al màxim,
desglossat per a cada prestació sol·licitada en el contracte menor
Termini d’execució del contracte: Tindrà una durada de nou mesos.
Lloc de prestació: aquest servei es realitzarà dins el municipi de Palma.
Responsable del contracte: Aida Tristán Ramis
Termini de garantia: el termini de garantia serà el legalment establert
Forma de pagament del preu:
Presentant factures trimestrals, expedides per l’entitat i conformades pel responsable del
contracte, després que es realitzi la prestació del període.
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: 14 d’ octubre de 2021

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, 05 d’octubre de 2021
La tècnica responsable del contracte,
Aida Tristán Ramis

Firmado digitalmente por Aida Tristán Ramis
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Aida Tristán
Ramis, o=Igualtat, ou=Àrea Justícia Social, Feminisme
i LGTBI, email=aida.tristan@palma.cat, c=ES
Fecha: 2021.10.05 09:41:28 +02'00'

Aida Tristán Ramis ( Firmat electrònicament)
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