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SOL·LICITUD D’OFERTES 

L’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI tramita la contractació menor de la distribució dels 
cartells i fulletons de difusió dels serveis d’atenció a la violència de gènere municipals. 

D’acord amb la memòria justificativa del contracte menor de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i 
LGTBI de data del 18 d’octubre de 2021, les condicions que heu de tenir en compte per a formular la 
vostra oferta són les següents: 

Objecte del contracte: 

Distribució i fixació manual de cartelleria a diferents barris de Palma de la campanya “Et feim costat 

contra la violència masclista” per la difusió dels serveis d’atenció a la violència de gènere de 
l’Ajuntament de Palma i de la campanya  “No i Punt! Palma lliure d’agressions sexistes” Amb la 
distribució d’aquest material es pretén d’una banda facilitar i garantir l’accés als serveis d’atenció a 
les violències masclistes de les dones en situació de violència masclista i la ciutadania en general, 
posant especial esment a les dones migrades, i d’altra banda, prevenir les violències sexuals. 

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. Per a poder valorar les ofertes es sol·licita:  

Documentació acreditativa sobre l’experiència de l’empresa en repartiment manual de cartelleria 

Per determinar la millor relació qualitat-preu es valora seguint els criteris: 

- -Pressupost detallat, indicant el preu unitat i una proposta de distribució territorialitzada 

- Acreditació de les responsabilitats socials de l’empresa contractista 

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

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: 

Es repartiran els següents materials de difusió: 

- Cartell A3 – 500 unitats de la campanya Et feim costat, dels quals 320 corresponen a cartells 
en català i la resta distribuïts aleatòriament en altres idiomes. 

- Cartell A3 – 1000 unitats de la campanya No i Punt! Palma lliure d’agressions sexistes 

L’Àrea, Justícia Social, Feminisme i LGTBI aportarà el material a distribuir.  
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 L’empresa contractada haurà d’organitzar els repartiments i: 

- Recollir els cartells a les dependències de l’Àrea de Justícia Social,. Feminisme i LGTBI 

- Preparar el material segons les quantitats indicades.  

- Repartir els cartells en els diferents districtes de Palma, a partir dels següents criteris  

o Prioritzar el repartiment dels cartells de No i punt als barris amb major presència de 
l’activitat d’oci nocturn (Passeig Marítim, Santa Catalina-Es Jonquet, Centre). 

o Fixar els cartells de ET feim costat en altres idiomes (anglès, francès, àrab) devora un 
altre imprès en llengua catalana. Els cartells en llengua catalana es poden fixar en 
unitats independents. 

- Aportar una relació d’indrets on s’ha realitzat la prestació, per tal que des de l’Àrea de 
Justícia Social, Feminisme i LGTBI es pugui realitzar un seguiment de l’impacte. 

Òrgan de contractació 

 L’òrgan de contractació competent es la regidora de L’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, 
Sonia Vivas Rivera conformement a l’acord de delegació de competències per Decret de Batlia núm 
201913026 de 28/06/2019 

Pressupost: màx. 800 €, IVA inclòs.  

Termini d’execució del contracte:  

- Campanya Et feim costat, entre el 15 i el 30 de novembre de 2021. 

- Campanya No i Punt! Palma lliure d’agressions sexistes entre el 15 de novembre i el 3 de desembre 
de 2021. 

Lloc de prestació 

 El lloc de prestació són equipaments públics, equipaments i locals del sector serveis de Palma. Es 
podrà recollir el material a l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, carrer de la Ferreria, 10, 3er 
Palma. 

Responsable del contracte 

 La regidora de l’Àrea ha designat com a responsable la tècnica Aida Tristán Ramis 

Termini de garantia 

 El termini de garantia serà el legalment establert.  

Forma de pagament del preu 

 Presentant una única factura, en finalitzar la prestació, expedida per l’entitat i conformada pel 
responsable del contracte. 
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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:  fins al  27 d’octubre de 2021 

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el servei d                                    
a través dels següents telèfons: 971228757 / ext: 7752 

 

Palma,  18 d’octubre de 2021 

El responsable del contracte 

 

 

Aida Tristán Ramis (Firmat electònicament) 
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