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Ajuntament «$» de Palma

ÀREADE CULTURA I BENESTARSOCIAL

ANUNCI

CONTRACTEMENOR:
PETICIÓ D’OFERTES PER A LA CONTRACTACIÓDE TALLERS DE CIRC SOCIAL ALBARRI DE LA SOLEDAT.

El Centre Municipal de Serveis Socials de Llevant Sud, en col-laboració amb'entitats i serveis del barride la Soledat, fa feina en xarxa, a través de la Taula d’entitats i serveis del barri de la Soledat i des del’any 2010, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones que viuen al barri.
Les línies de feina que es duen a terme són:

' Promoure la millora de la convivència i la cohesió social al barri.' Fomentar la participació de les veïnes i veïns del barri en les diferents activitats que s’organitzin' Millorar la imatge que es projecta del barri als mitjans de comunicació
El circ social és una eina de prevenció i intervenció que ajuda a millorar la inclusió i la transformaciósocial ja que incideix en el creixement personal, l’aprenentatge de valors personals, l’adquisiciód’habilitats socials i de relació a través d’un espai lúdic.

Al llarg de l’any 2019, s’han realitzat alguns tallers de circ social que han tingut molt bona acollida perpart de la població infantil i juvenil del barri. Aquests tallers s’han implementat a l’esplanada de lafàbrica de Can Ribes, que és un element emblemàtic del barri del que s’està reivindicant la sevarehabilitació i ús per part de la població del barri.

lr. Entitat adjudicadora:

' Organisme: Ajuntament de Palma.
,' Dependència que tramita l’expedient: Area de Cultura i Benestar Social.

2n. Objecte del contracte:

Realització de tallers de circ social al barri de la Soledat, alternativament a l’esplanada davant lafàbrica de Can Ribes de la Soledat Sud o a la plaça San Francesc Xavier a la Soledat Nord, ambl’objectiu de millorar la cohesió, la convivència i crear identitat de barri.

3r. Destinataris i requisits:

Poden presentar ofertes les empreses/entitats que acreditin i aportin els mitjans materials necessaris i elrecurs humà qualificat per al desenvolupament dels tallers, que es trobin al corrent de les sevesobligacions tributàries i amb la Seguretat Social i que tinguin capacitat de contractar ambl’Administració Pública.

A més, hauran de garantir el compliment de totes les obligacions legals aplicables a l’objectecontractual, incloent—se entre aquestes els drets i les condicions de treball mínimes reconegudes als
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treballadors adscrits al contracte, les relatives a la prevenció dels riscos laborals i a les condicionssalarials dels treballadors conforme al Conveni Col-lectiu sectorial que sigui d'aplicació.
4t. Metodologia

' Tallers de circ social, preparació sessions, difusió, col-laboració amb la Taula, avaluació de lessessions.
' Presentació informe- avaluació de cada sessió

En acabar el període d’execució dels tallers, es presentarà una memòria tècnica final amb el detall de lafeina realitzada, la qual tindrà el suport de dades quantitatives i anàlisis qualitatiu de l’impacte delstallers.

5è. Temps d’execució del projecte i seguiment tècnic:
Des de l’adjudicació del contracte, es realitzaran 9 sessions de taller de circ social durant l’any 2020.Aquestes sessions es programaran de forma coordinada entre els responsables del contracte i elcontractiSta, determinant-se la realització de les mateixes, sempre que sigui possible, dintre de ladarrera setmana del mes i en el nombre que es consideri pertinent.

Els tècnics responsables de l’Àrea vetllaran per l’estricte compliment dels requisits legals exigits per al’adjudicació d’aquest contracte i per a la correcta execució del Servei.

Sempre que tècnicament es consideri adequat i el preu d’adjudicació del contracte sigui suficient, espodrà programar un nombre de sessions superior a les 9 previstes inicialment.

6è. Pressupost

El pressupost màxim establert per al desenvolupament d’aquestes activitats es de 6.534,00 € (IVAinclòs).

Una vegada adjudicat el contracte, la facturació de sessions es presentarà dintre del mes posterior a laseva realització. No obstant, tenint en compte els terminis administratius per a la realització delstràmits comptables a final d’any natural, la presentació de la facturació per sessions realitzades durantels mesos de novembre i desembre es realitzarà en les dates estipulades pels responsables tècnics deBenestar Social.

A la pertinent facturació presentada, se li adjuntarà informe tècnic detallant el contingut de les sessionsfacturades.

7è. Criteri/s d’adjudicació del contracte

Per l’adjudicació del contracte es tindrà en compte que la proposta tècnica contempli la millor propostadels següents aspectes:

- Coneixement sobre la situació de vulnerabilitat del barri de la Soledat
— Coneixement i experiència en el desenvolupament de tallers de circ social
- Currículums VITAE amb justificants del recurs humà que realitzarà els tallers
— Nombre de sessions extraordinàries que es presentin
- Experiència de treball en xarxa amb la Taula d’entitats i serveis de la Soledat
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8è. Documentació, termini i lloc de presentació d’ofertes.

b)
C)

d)
6)

e)

7 dies hàbils des de la publicació de l’anunci.

Documentació a presentar:

Sol-licitud per optar a aquest procediment de contractació on es determinin les dades fiscals del
licitador.
Projecte tècnic detallat
Curriculum del personal que desenvoluparà les tasques del contracte
Pressupost de l’oferta desglossat i signat per l’interessat.
Declaració responsable de comptar amb els mitjans materials necessaris i el recurs humà
qualificat adequat en realització de tallers de circ social.
Declaració responsable de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i de les
relatives a la Seguretat Social.
Còpia del DNI o NIF del representant.

Lloc de presentació: Les empreses/entitats poden presentar les ofertes a través del correuelectrònic benestarsocialQpalmaes i/o en les dependències de Benestar Social de
l’Ajuntament de Palma (Avinguda Gabriel Alomar, núm 18, la planta).
Per dubtes o consultes es pot contactar amb l’Equip de Gestió Territorial i Comunitària Telèfon:
971225977

Palma, 17 de febrer de 2020


