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ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL- BENESTAR SOCIALANUNCI
PETICIÓ D’OFERTES PER LA CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS PER LA
REALITZACIÓ D’UN ESTUDI DEL COST DE VIDA A PALMA AMB L’OBJECTIU
D’ACTUALITZAR EL CATALEG DE PRESTACIONS DE BENESTAR SOCIAL
El marc normatiu de les prestacions econòmiques municipals d’urgència social d’aquest Ajuntament de
Palma es regula en la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears; el Decret llei
10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears; el Decret
66/2016, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears
2017-2020 i s’estableixen els principis generals per a les carteres insulars i locals en relació amb la cartera
municipal de serveis socials publicada en el BOIB núm. 3, de 6 de gener de 2018; així com el Reglament
de prestacions econòmiques d’urgència social de l’Ajuntament de Palma aprovat en data de 17 de juny de
2021 pel Ple municipal i publicat al BOIB núm. 88, de 3 de juliol. Aquest reglament contempla com
annex el catàleg de prestacions que s’ha d’actualitzar anualment.
En aquest catàleg s’estableixen els mecanismes i instruments de garantia d’igualtat d’accés i valoració per
aquestes prestacions així com els requisits i les condicions de les mateixes.
La situació viscuda els dos darrers anys, primer amb la declaració de la pandèmia per la COVID-19, la
posterior crisis social i la crisis actual produïda per la invasió d’Ucraïna, fan del tot necessari un estudi
acurat sobre el cost de la vida a la ciutat de Palma, per tal d’establir les quanties previstes al catàleg el més
ajustat a la realitat.
Per aquests motius, tenint en compte la falta de mitjans humans i materials de l’Ajuntament de Palma per
desenvolupar aquestes tasques i, vist que des de la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de
Palma s’ha encarregat la realització dels tràmits pertinents per comptar amb un contracte que permeti
establir el cost de la vida a la ciutat de Palma, que ens servirà de base per establir les quanties del pròxim
catàleg de prestacions municipals a aprovar a finals de l’any 2022.
Les característiques principals del procediment d’adjudicació i formalització i de l’execució d’aquest
expedient de contractació seran:
1a. Entitat adjudicadora:
-

Administració: Ajuntament de Palma.
Àrea: Cultura i Benestar Social
Departament que tramita l’expedient: Benestar Social

2a. Objecte del contracte:
L’objecte del contracte és la realització d’un estudi sobre el cost de vida a Palma que ha de servir de base
per tal d’actualitzar el catàleg de prestacions del Servei de Benestar Social.
Concretament, aquest càlcul del cost de la vida a Palma s’ha d’extreure de l’aplicació d’un indicador que
ha de comprendre el cost la cistella bàsica, el de l’habitatge i que ha de tenir present les diferents unitats
convivència que es poden plantejar.
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3a. Durada del contracte:
La durada d'aquest contracte està prevista des de l’endemà de l’adjudicació del contracte fins al 30
d’octubre de 2022.
4a. Requisits dels licitadors i compromisos en cas de ser l’adjudicatari:
Poden presentar ofertes les empreses/entitats/professionals que acreditin:
-

Tenir la capacitat d’obrar i comptar amb l’habilitació professional necessària per a fer la prestació.

-

No estar afectat per prohibicions per a contractar amb l’Administració.

-

Complir amb les obligacions establertes a la normativa vigent en materia laboral, social i d’igualtat
efectiva entre dones i homes.

-

No incórrer en cap situació que es pugui qualificar com a conflicte d’interessos de conformitat amb
el model annex que s’adjunta al present informe.

Si s’observen defectes o omissions esmenables a la documentació presentada, ho notificarà al licitador
corresponent, deixant constància d’aquesta notificació a l’expedient, i se li concedirà un termini no
superior a tres dies hàbils perquè els esmeni. En cas de no procedir-se a l’esmena d’aquestes
deficiències en el termini establert, es procedirà a l’exclusió del licitador.
L’empresa adjudicatària assumirà el compliment de l’objecte del contracte amb les condicions
establertes i amb el compliment dels requisits exigits per a la presentació de l’oferta.
5a. Criteri de selecció de l’adjudicatari
- Criteri 1: Preu. Fins a 50 punts.
• L’oferta econòmica es valorarà atorgant 50 punts a l’oferta més baixa (puntuació màxima).
• La resta d’ofertes es valoraran aplicant la següent fórmula:
ASPECTES
QUE
ESPUNTUACIÓ
VALORARAN
MÀXIMA
Import de l’oferta presentada com
a pressupost de la base de licitació
50
del servei

FORMULA QUE S’APLICA
P=PM*(PL-Po)/(PL-Pm)

P: puntuació de l’oferta que es valora
PM: puntuació màxima (50)
PL: import de la licitació
Po: import de l’oferta que es valora
Pm: import de l’oferta més econòmica
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- Criteri 2: Proposta metodològica de l’estudi. Fins a 25 punts.
Analitzades les ofertes presentades, es procedirà a valorar la proposta metodològica de cada una
d’aquestes, atorgant 25 punts a l’oferta que permeti, mitjançant la definició i sistematització d’un
conjunt de tècniques, mètodes i procediments per la investigació i recollida de dades quantificables,
l’estudi de cost de vida més ajustat i adaptat a les característiques d’un municipi com Palma; ciutat amb
un alt percentatge d’afluència turística que incrementa exponencialment els preus, convertint-la en una
de les més cares d’Espanya; caracteritzant-se a més per l’estacionalitat de la seva ocupació laboral i per
tenir, a l’any 2022, un dels preus d’habitatge per m2 més alts d’Espanya (5a ciutat amb un preu més
alt).
- Criteri 3: Experiència de l’equip investigador. Fins a 15 punts.
Estudiades la totalitat de les propostes, s’atorgaran 15 punts a la que acrediti una major experiència del
personal que forma part de l’equip investigador en el desenvolupament de tasques idèntiques o
similars a les que s’han de desenvolupar per executar l’objecte d’aquest contracte menor. Així,
l’experiència del personal adscrit al mateix afecta a la qualitat de les prestacions, ja que la seva
trajectòria professional en el desenvolupament d’actuacions d’aquest tipus provoca una recollida de
dades i un estudi més acurat, possibilitant la realització d’un informe que estableixi un cost de vida a
Palma el més objectiu possible. Consegüentment, aquest estudi més objectiu permetrà l’elaboració d’un
catàleg de prestacions municipal més ajustat a la conjuntura econòmica i social actual.
Criteri 4: Experiència en la realització d’estudis semblants 10 punts.
D’entre la totalitat de les propostes presentades, s’atorgaran 10 punts a la que acrediti una major
experiència en la realització d’estudis similars als de l’objecte del contracte. La major realització
d’estudis d’aquest tipus permet focalitzar els punts més importants que s’han de desenvolupar i
localitzar i resoldre els inconvenients que puguin sorgir en la materialització de l’objecte del contracte,
derivant aquests aspectes en una major eficàcia en l’obtenció de les finalitats socials per les quals es
formalitza i, per tant, aportant un plus de qualitat en l’execució.
6a. Pressupost màxim d’execució del contracte
Import amb l’IVA inclòs
15.730,00 €

Aplicació pressupostaria
05.23100.22706

Referència RC
Núm. Ref. 22022010691
Núm. Op. 220220031111

7a. Facturació i forma de pagament del contracte
El pagament pels serveis prestats en l’execució de l’objecte del contracte es realitzarà una vegada hagi
finalitzat la prestació, el contractista hagi expedit la factura única i aquesta hagi rebut la conformitat
per part del responsable del contracte.
8a. Documentació, termini i lloc de presentació d’ofertes
Presentació: 3 dies hàbils posteriors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.
Documentació a presentar:
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-

Sol·licitud per a optar a aquest procediment de contractació menor on es determinin les dades
fiscals del licitador.
Còpia del DNI, si és persona física, i de DNI del representat i targeta d’identificació fiscal en cas de
ser persona jurídica.
Declaració responsable del contractista (document annex adjunt al present anunci).
Declaració d’absència de conflicte d’interessos (document annex adjunt al present anunci).
Oferta econòmica, indicant les dades fiscals pertinents i el preu total (desglossant el percentatge i
quantia d’IVA aplicable, si és el cas).

Forma de presentació: A través del correu electrònic benestarsocial@palma.es o presencialment, de
dilluns a divendres de les 08:30 a les 14.00 hores, en la Regidoria de Benestar Social. Av. Gabriel
Alomar, núm. 18. CP 07006. Palma. Telèfon de contacte: 971 22 59 77.
Palma, en la data de la signatura electrònica
El tinent de batle de l’Àrea de Cultura i Benestar Social

Antoni Noguera Ortega
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