
INFORMACIÓ PER PRESENTACIÓ D’OFERTES CORRESPONENT A LA       
CONTRACTACIO MENOR DEL SERVEI DE FORMACIO ALS AJUNTAMENTS DE         
MALLORCA I ALS PROFESSIONALS D’ATENCIÓ I PREVENCIÓ DE LA         
VIOLÈNCIA DE GÈNERE. 2019 

 

La Direcció insular d’Igualtat té entre els seus objectius impulsar polítiques d’igualtat            
d’oportunitats en els diferents municipis, polítiques que tendeixin a eliminar i remoure els             
obstacles que dificulten la plena integració de les persones com a subjectes de drets; garantir i                
desenvolupar l’exercici dels drets de les persones LGTBI, i evitar que es puguin produir              
situacions de discriminació i/o violència per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere               
o expressió de gènere en l’àmbit del Consell de Mallorca i de tots els ajuntaments de Mallorca,                 
assegurant així que es pugui viure la diversitat sexual i afectiva amb plena llibertat. 

La necessitat de donar coherència a actuacions encaminades a assolir els anteriors objectius,             
implica el disseny de processos informatius - formatius que fomenten els coneixements            
necessaris per a garantir el ejercici de drets i la prevenció de discriminació i/o violència que                
poden afectar a  les persones LGTBI.  
En aquest sentit, la Direcció d’Igualtat dins l’àmbit de les seves competències, organitza uns              
tallers formatius dirigits a personal dels Ajuntaments de Mallorca i professinals dels serveis             
d’tenció i prevenció de la VG, facilitant als poders públics el cumpliment de les sevas               
responsabilitats en materia de promoció de la igualtat de totes les persones i en concret               
l’obligació de lluitar contra l’homofòbia i qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat              
i la dignitat de les persones LGTBI. 
Es compleix així el que estableix en el article de la Llei 8/2016, de 30 de maig, com obligació                   
de les administracions de les Illes Balears l’aportació als professionals de les eines necessàries              
per a la no-discriminació. 

1. Objecte de la contractació: 
 
Contractació del servei de formació (tallers) per a realitzar als municipis de Mallorca, adreçats              
al personal dels ajuntaments i als professionals d’atenció i prevenció de la Violència de gènere. 

2. Durada i característiques:  

 

Formació:  

- Els tallers es realitzaran en equipaments municipals o als centres dels Espais de dones del               
Consell de Mallorca. 

- Els tallers hauran de finalitzar abans de 15 de novembre de 2019. 
- Seran tallers formatius de 2 hores de duració (en 1 o diverses sessions depenent de les                

característiques dels grups i del programa formatiu aprovat per la D.I. d’Igualtat), es             
programaran dos mòduls formatius (tallers) un amb continguts bàsics, i l’altre específic per a              
professionals. 

- La planificació dels diferents tallers es farà al llarg del 2019 prèvia consulta i aprovació per                
part de la D.I. d’Igualtat. 

 
 
Durada: El contracte començarà l’endemà d’haver-ne formalitzat i finalitzarà dia 15 de            
novembre  de 2019. 
 



 
3. L’import màxim per desenvolupar aquests contracte és de 15.000€ IVA exclòs. que es              
finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària:  00.23167.22602. 

4.   Condicions de la prestació del contracte: 

a. Condicions de la prestació de l’acció per part de la D.I. d’Igualtat: 
Tota la difusió, publicitat i calendarització l’efectua l’empresa juntament amb la           
col·laboració dels Espais de dones del Consell de Mallorca i l’equip tècnic de la D.I.               
d’Igualtat. 
Tots els formularis (fulls d’assistència, fulls d’enquesta) s’han de dissenyar i s’han de revisar              
i aprovar per la D. I d’Igualtat.  
La calendarització i horaris s’aproven per part de la D.I d’Igualtat. 
La D.I. d’Igualtat podrà emetre certificats d’assistència al personal dels ajuntaments que            
participin als tallers formatius. 

b. Condicions de la prestació de l’acció per part de l’empresa adjudicatària :  
L’empresa ha d’aportar una memòria tècnica on es detallin les característiques i continguts             
dels dos mòduls formatius (tallers) un amb continguts bàsics, i l’altre específic per a              
professionals. 
L’adjudicatari porta la tasca de control de participació, d’incidències, i de recollida            
d’enquestes.  
Els centres o espais on s’imparteixen les activitats formatives les ha de coordinar             
l’adjudicatari,  es tracta sempre d’espais públics municipals o del Consell de Mallorca. 
Tots els mitjans materials per a la formació si cal (canó de projecció, micròfons, formularis i                
documentació en paper, taules i cadires de l’alumnat, etc) són aportats bé per els ajuntaments               
o l’adjudicatari. 
La inscripció de les activitats per part de les persones assistents va a càrrec de l’adjudicatari. 
L’empresa s’encarrega de l’organització del personal prestatari del servei. 
Es facturarà per hores realitzades, que consisteixen el preu unitari dels tallers formatius             
Només es podrán facturar tallers realitzats en la seva totalitat. 

c. Condicions per impartir els tallers formatius: 
L’empresa s’ha de comprometre a efectuar un mínim de 30 edicions dels tallers, (sempre que               
es presenti aquesta oferta). Consta a l’expedient l’informe d’adequació de preus, d’1 de             
febrer de 2018, on es justifica aquest import màxim de 76€/hora, amb IVA exclós.  
El preu de les unitats d’execució del tallers no pot superar els 76€/hora, IVA exclós. Tenint                
en compta que l’empresa es compromet a un mínim de 60 hores. El Consell no garanteix cap                 
nombre mínim de tallers que efectivament s’efectuaran. 
El preu inclou:  

d. Contacte amb els municipis, espais de dones, i equip tècnic de la D.I. d’Igualtat              
per acordar les dates de les activitats. 

e. El transport a municipis. 
f. El control de l’assistència de les persones als tallers, i altres que puguin sorgir              

de l’organització de l’activitat. 
g. Impartició de la formació. 
h. Elaboració d’una memòria final, detallant totes les sessions realitzades. 

 
Les persones talleristes exerceixen la docència amb l’autonomia pròpia d’un servei contractat            
per la D.I. d’Igualtat 



Les persones talleristes no participen del rendiment, benefici o lucre de cursos i tallers (que               
per altre banda són gratuïts).  
Per a la facturació s’ha de presentar: les dades de facturació correctes, ha de constar el                
número facilitat per la D.I. d’Igualtat de les dades de gestió econòmica. Ha de constar l’IVA,                
i en tot cas si no es factura amb IVA, s’ha d’adjuntar amb la primera factura el certificat                  
d’hisenda a on consti l’exempció de l’ IVA. 
Únicament es paga si l’activitat s’ha realitzat, i s’ha d’aportar de cada taller realitzat el               
registre de signatures de les persones assistents, amb data i conformat per la persona que ha                
realitzat el taller. Sense aquest registre no es pagaran els tallers. Es pagarà en funció de les                 
unitats d’execució efectuades (hores). 
Per a les empreses que no han facturat mai o han canviat el número de compte pel Consell                  
Insular, tenen que aportar la domiciliació bancària omplida i signada, que us facilitarem. 
S’ha de passar una avaluació el darrer dia de l’activitat. També s’ha de presentar una petita                
memòria de l’acció concreta al municipi. Així com una memòria que reculli totes les accions               
realitzades, amb una valoració de les mateixes a final d’any. 

5.   Confidencialitat i protecció de dades personals: 
 
L’adjudicatàri i el personal al seu servei, que realitzi el taller tindrà que complir amb la Llei                 
vigent de protecció de dades , així com guardar confidencialitat professional suficient, que             
garanteixi el bon ús de la informació que pugui estar al seu abast.  
No podrà trametre cap dada personal a tercers i al finalitzar la prestació haurà de retornar tota la                  
documentació al Consell de Mallorca. 
 
6.  L’òrgan de contractació 
 
     Conseller de Participació Ciutadana i Presidència. 
 
 

8. A l’efecte de procedir a l’elecció de la empresa prestatària, per a la licitació,               
SOL·LICITAM: 

S’ha de presentar documentalment: 

- Una memòria tècnica on es detallin les característiques del contracte segons les            
especificacions anteriors i amb una proposta dels continguts dels dos mòduls formatius. 

- Acreditacions de les entitats d’experiència mínima de 100 hores de realització de tallers de              
contingut específic LGTBI, aquesta acreditació ha de correspondre a l’experiència de la            
persona adscrita al servei  

- Els currículums de cada professional adscrit al servei, que detallaran breument els anys             
complets d’experiència professional i formació (rebuda o impartida) en LGTBI, degudament           
acreditada.  

- Acreditació dels certificats negatiu d’agressions sexuals de cada un de les professionals que             
intervindran en els tallers. 

- Documentació per justificar els criteris d’adjudicació que a continuació s’exposen. L’oferta           
presentada (criteri del preu) ha de fer esment al preu unitari d’execució, IVA exclòs (preu per                
hora impartida). S'ha de presentar l’import l'IVA apart.  

9. Procediment de contractació: 



S’utilitzarà el procediment per a contractes menors previst als articles 118 i 131.3 de la Llei                
9/2017 de Contractes del Sector Públic i  i es publicarà al perfil del contractant  

Per a la selecció de l’adjudicatari es tindrà en compte el previst a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017                   
de Contractes del Sector Públic. Important: El licitador haurà de respectar el límit màxim de               
15.000€ referits a contractes amb el mateix objecte efectuats amb el Departament de             
Participació Ciutadana i Presidència en els 12 darrers mesos (incloent l’import d’aquesta            
licitació). 

10. Criteris d’adjudicació: 

Es tenen en compte 3 criteris per a la contractació: 1) experiència en tallers formatius LGTBI,                
2) formació rebuda del personal adscrit a l’execució de la prestació contractual i 3) Preu (oferta                
econòmica). 

S’estableix la següent ponderació entre els 3 criteris, ordenats de manera decreixent segons la              
seva importància:  
 
1. Nombre d’hores impartides de docència de la persona tallerista assignada al servei            

(experiència), 50% del total (màxim de 50 punts). 
2. Nombre d’hores rebudes de formació de la persona docent assignada al servei, 30% del total               

(màxim de 30 punts). 
3. Preu, un 20% del total (màxim de 20 punts).  
 
Els 3 criteris són avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules:  

1. Fórmula a aplicar pel criteri de nombre d’hores impartides de docència (la docència             
valorable és exclusivament la referida a continguts LGTBI): 

 
Fins a 100 hores:  0 punts 
De101 a 150 hores: Pi = 1/4 x PM 
De 151 a 200 hores: Pi = 2/4 x PM 
De 201 a 300 hores: Pi = 3/4 x PM 
Més de 301 hores: Pi = 4/4 x PM 
 
Essent Pi: puntuació de l’oferta individual que es valora 
Essent PM: máxima puntuació atorgada al criteri d’hores impartides (50) 
 
2. Fórmula a aplicar pel criteri de nombre d’hores rebudes de formació (la formació valorable              

és exclusivament la referida a continguts LGTBI): 
 
Fins a 20 hores:  0 punts 
De 21 a 40 hores: Pi = 1/4 x PM 
De 41 a 80 hores: Pi = 2/4 x PM 
De 81 a 120 hores: Pi = 3/4 x PM 
Més de 120 hores: Pi = 4/4 x PM 
 
Essent Pi: puntuació de l’oferta individual que es valora 
Essent PM: máxima puntuació atorgada al criteri d’hores rebudes de formació (30) 
 
3. Fórmula a aplicar pel criteri del preu: 
 
Recordar que el preu va referit al preu d’unitat d’execució (hora de taller), IVA exclòs, que en                 
cap cas pot superar els 76€. 



 
Import de la oferta econòmica (ponderació 20%): 
Es valorarà el preu de les ofertes econòmiques dels licitadors de forma que l’oferta amb un preu                 
més baix obtindrà la màxima puntuació. A cada proposta se li atorgarà la puntuació (Pi) en                
proporció a la seva oferta, mitjançant l’aplicació de la següent fórmula: 
  

Pi= PM x (Mo/Oi) 
  
Essent Pi: puntuació de l’oferta individual que es valora 
Essent PM: máxima puntuació atorgada al criteri de preu (20) 
Essent Mo:  preu més econòmic de tots els ofertats 
Essent Oi:  preu de la oferta que es valora 
 
Si hi ha per part de l’empresa licitadora més d’una persona docent assignada al servei, es                
tendrán en compte les dades de la persona docent amb pitjor puntuació conjunta dels criteris               
d’adjudicació 1 i 2. 
 
Forma d’acreditar els criteris d’adjudicació 

a. Pel criteri de nombre d’hores impartides de docència:  
- Dels serveis prestats a l’Administració: un certificat lliurat per l’Administració pública           
corresponent. 
- Dels serveis prestats en empreses públiques o privades, per compte pròpia o aliena:             
Informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social i contracte               
laboral o certificat d'empresa amb acreditació de la categoría i de les funcions realitzades, o               
altres documents en que quedin acreditats de manera fefaent la categoría i les funcions. 

b.  Pel criteri d’hores rebudes de formació:  
- Titulació acadèmica oficial: Es valoraran els títols acadèmics de caràcter oficial           
mitjançant l'aportació d'una copia del títol (anvers i revers). 
- Formació no reglada: La formació no reglada s'acreditarà mitjançant l'aportació dels           
certificats acreditatius dels cursos oficials realitzats, els quals han d'especificar el número            
d'hores de que consta el curs. Si no s'especifiquen les hores s'ha de comptabilitzar una hora de                 
formació per dia. S'entén per certificat oficial els diplomes o certificats expedits per una entitat               
pública o organismes dependents, per organitzacions sindicals i empresarials o qualsevol entitat            
privada sempre que tinguin autorització expressa de l'organisme públic competent per a la             
realització de cursos i sempre que aquestes circumstàncies constin en el propi títol o diploma. 
 
11. Persona responsable del contracte 

Es designa com a responsable del contracte a la tècnica jurídica de la D.I. d’Igualtat, Beatriz de                 
la Fuente Angulo, i com a substituta a la cap de Secció d’Igualtat, Margarita Coll Díaz. 

12. Classificació empresarial  

Atesa la tipologia del contracte, no s’exigirà cap classificació empresarial. 

 


