ANNEX II. SOLICITUD D’OFERTES DE CONTRACTACIÓ MENOR PER A LA REALITZACIÓ D’UN
ESTUDI ESPECIALITZAT SOBRE LA PROSTITUCIÓ DESLOCALITZADA A PALMA
L’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI està tramitant l’expedient per a adjudicar un contracte
menor per a la realització d’un estudi especialitzat sobre la prostitució deslocalitzada a Palma.
D’acord amb la memòria justificativa del contracte menor de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i
LGTBI, de 31 de maig de 2022, 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 la integració metodològica i la complementarietat dels models d’investigació social,
aprofundeixi i dimensioni la realitat de la prostitució deslocalitzada a Palma, per tal de dur a terme
intervencions adequades amb els nous contextos i realitats.
Tipus de contracte: Servei
Procediment i forma d’adjudicació: Contracte menor
Criteris de puntuació: Per determinar la millor relació qualitat-preu es valoraran els criteris següents:
 Oferta econòmica
 Adequació de la proposta tècnica a l’objecte del contracte
 Solvència prèvia de l’entitat en la temàtica
 Perfil i experiència de les persones que desenvoluparan la tasca objecte de contracte
 Incorporació a l’equip de treball de persones expertes en estudis sobre la temàtica d’altres
territoris
 Acords de col·laboració amb entitats que fan atenció amb el col·lectiu objecte de l’estudi
Per tant, les entitats interessades han de presentar la següent documentació:
 Pressupost detallat
 Proposta tècnica on s’exposi la viabilitat del compliment de cada una de les tasques amb una
extensió màxima de 5 pàgines DinA-4
 Declaració responsable del contractista: capacitat de representació de l’entitat, capacitat
d’obra, habilitació professional necessària per a fer la prestació, no afectació per prohibicions
per a contractar amb l’Administració, i compliment de les obligacions establertes a la
normativa vigent en matèria laboral, social i d’igualtat efectiva entre dones i homes.
 Currículum de les persones que desenvoluparan la tasca objecte de contracte
 Dossier on s’explicitin altres treballs similars desenvolupats per part de les entitats
Especificacions tècniques de la prestació: L’objecte del contracte és la realització d’un estudi
especialitzat sobre la prostitució deslocalitzada a Palma per tal de conèixer la dimensió i la realitat
d’aquest fenomen.
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Així, l’objectiu general de l’estudi és aprofundir i millorar el coneixement envers la realitat de la
prostitució deslocalitzada al nostre municipi per tal de dur a terme intervencions adequades amb els
nous contextos i realitats. De manera específica es pretén:
 Conèixer i dimensionar la incidència de la prostitució deslocalitzada al municipi de Palma.
 Identificar els col·lectius i perfils que es troben en situació de prostitució deslocalitzada.
 Detectar els riscs i necessitats específiques d’aquests nous entorns.
 Establir propostes de treball i millora per a la intervenció en prostitució des de
l’administració pública local.
Les tasques de l’estudi que són objecte de contractació comprenen:
1. Dimensió i anàlisi de la realitat de la prostitució deslocalitzada a Palma.
Mitjançant la recerca i identificació dels diferents entorns digitals on es publiciten les persones en
prostitució es pretén quantificar i dimensionar la prostitució deslocalitzada a Palma, alhora que
accedir a les persones que s’hi troben en aquestes situacions.
Per analitzar des d’una perspectiva integral la realitat, característiques i necessitats de les persones
en entorns de prostitució deslocalitzada s’empraran almenys les següents tècniques:
 Per a dimensionar el fenomen s’implementarà un qüestionari i/o utilitzaran altres eines de
registre quantitatives
 Per aprofundir en aquesta realitat es farà servir una estructura d’entrevista en profunditat
 Qualsevol altra tècnica quantitativa o qualitativa, sempre que el seu ús sigui pertinent
L’aproximació a la prostitució deslocalitzada es farà amb persones que s’hi troben ja sigui de forma
permanent o esporàdicament. S’analitzaran aspectes com: edat, identitat de gènere, lloc de
procedència, situació administrativa, via d’entrada a la prostitució, vivència personal de la
prostitució, riscs percebuts, suport social de les entitats i serveis d’atenció a la prostitució, així com
necessitats i/o demandes.
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, edat, identitat de gènere, vinculació actual amb la prostitució, situació
administrativa...).
Així mateix, es duran a terme grups focals amb professionals i experts per analitzar la informació
recollida i establir propostes de millora i intervenció adaptades.
2. Anàlisi dels riscs i necessitats específiques per millorar la intervenció municipal.
L’estudi ens ha de proporcionar informació útil per a treballar en una atenció integral de les persones
en situació de prostitució. L’anàlisi de les entrevistes i grups focals ens permetran conèixer els riscs
als que estan exposades les persones en prostitució deslocalitzada, siguin percebuts o no, així com
les necessitats específiques que presenten. Això permetrà establir estratègies d’intervenció més
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adequades amb la nova realitat, i detectar si cal mantenir els serveis i recursos actuals, si aquests
s’han de modificar i adaptar, o bé s’han de crear-ne de nous per a atendre a les necessitats
detectades en aquestes persones.
Òrgan de contractació: L’òrgan de contractació competent és la regidora de l’Àrea de Justícia Social,
Feminisme i LGTBI, Sonia Vivas Rivera, conforme 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 2 de desembre de 2022.
Lloc de prestació: Aquest estudi es realitzarà en l’àmbit del municipi de Palma.
Responsable del contracte: La regidora de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI ha designat
com a responsables del contracte a Toni Colom Colom i Lourdes de la Cruz Cano, cap i tècnica de la
secció d’Igualtat.
Termini de garantia: El termini de garantia legalment establert.
Forma de pagament del preu: El pagament de la despesa es farà mitjançant dues factures. La
primera del 50% del preu del contracte, s’abonarà amb el lliurament d’un informe preliminar amb les
principals conclusions de la recerca i dimensió de la prostitució deslocalitzada a Palma. La segona
factura del 50% del preu del contracte, es farà efectiva un cop lliurat l’informe final que acrediti que
el servei s’ha dut a terme correctament.
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:
- Lourdes de la Cruz Cano, tel. 971228757, ext. 7721 (lourdes.delacruz@palma.cat)
- Toni Colom Colom, tel. 971228757, ext. 7751 (toni.colom@palma.cat)
Palma,
El personal tècnic responsable del contracte,
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