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1.Context

L'any 1999 es crea la Coordinadora d'ONG per al Desenvolupament a les Illes Balears amb la
voluntat de cohesionar el teixit solidari, reforçar el treball en xarxa i vetllar pels interessos comuns del
sector de la Cooperació per al Desenvolupament a la nostra comunitat autònoma i és l'única xarxa
d'entitats del sector de la cooperació pel desenvolupament amb trenta i dos ONG membres.

Als darrers anys s'ha detectat un teixit afeblit, que no ha aconseguit recuperar-se de les diferents
crisis i, lamentablement, de les consegüents desatencions polítiques que aquestes deriven al sector,
incrementades avui pels estralls de la pandèmia. Així, ens trobem amb una tendència a la
professionalització del sector que condemna a les entitats locals a desaparèixer, enfront de les grans
ONG, amb recursos i estructura capaç de fer front a la burocratització i inestabilitat de recursos a
causa dels freqüents canvis polítics i a la marginalització de les polítiques de cooperació
internacional.

Fruit d’aquest context, la coordinadora es troba en un moment de reflexió on necessitem aterrar
propostes de canvi sorgides de les necessitats reals del teixit social, des del màxim rigor.

Per això volem aterrar un Pla d’Acció d’enfortiment del Tercer Sector de les ONG/Ds de cara al
període 2023-2024, la primera passa del qual, és una investigació prèvia de com està el sector,
quines necessitats té i quins són les processos més crítics que determinen la seva sostenibilitat i
creixement.

Aquesta acció, entesa com a una línia estratègica fonamental de futur per a la CONGDIB, servirà per
a consolidar, reforçar i validar el rol que assumeix l’entitat, de respondre als interessos de la societat
civil.
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2. Objecte del contracte i cronograma

Objecte del contracte:

L'objecte del contracte és la subcontractació del servei de investigació sobre l’estat actual de les
ONGD i l’acompanyament en la planificació, de manera conjunta amb la CONGDIB, d’una estratègia
per a l’enfortiment del sector.

De manera més concreta, les fites mínimes i els objectius a assolir per l’equip d’investigació seran:

1) Anàlisi del teixit de ONG/D a Illes Balears:

a. Identificar, junt a l’equip tècnic de la CONGDIB, els objectius i les cuestiones de
l’anàlisi de la investigació sobre el teixit social.

b. Caracteritzar i classificar les ONGD que conviuen a Illes Balears amb criteris
socioeconòmics, culturals aixì com a les seves línees d’acció.

c. Identificar necessitats i problemàtiques de les ONGD sobre els criteris d’estructura
(amb èmfasi en qüestions de gènere), participació, sostenibilitat tècnica,
pressupostària i social.

d. Identificar les causes i dinàmiques relacionades amb la participació directa a la
CONGDIB i altres xarxes, amb èmfasi a les ONG de persones migrades, les
organitzacions petites i les entitats de nova creació.

e. Elaboració d’un informe tècnic amb els resultats de la investigació.

2) Acompanyament a la CONGDIB en l’elaboració d’un document de planificació estratègica per
a l’enfortiment del treball en xarxa i la reactivació del teixit social.

a. Coordinació amb la CONGDIB i altres actors de la cooperació per a identificar
accions estratègiques. ( Direcció General de Cooperació, Fons Insulars de
Cooperació, Oficina de Cooperació de la Universitat).

b. Elaborar, de manera col·laborativa, el document marc de l’estratègia. “Pla d’acció de
la Coordinadora per a l’enfortiment de la xarxa d’ONG pel Desenvolupament a les
Illes Balears”.

Per a ajudar a la planificació del treball, l’equip investigador disposarà de la base de dades de la
CONGDIB, els Registres públics de la Direcció General de Cooperació, Ajuntament de Palma,  Fons
Insulars de Cooperació, la OCDS, entre d’altres.
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Cronograma aproximat:

Estimem l'1 de febrer de 2022 com la data d'inici del contracte, finalitzant formalment el 31 de octubre
de 2022.

Activitats previstes FEB MAR ABR MAIG JUN JUL AGO SEP OCT

Elaboració del pla de treball
amb la CONGDIB          

Fase d'investigació          

Fase de sistematització de
resultats          

Presentació de l'informe tècnic
teixit ONG/D          

Fase de preparació del Pla
Estratègic          

Entrega i presentació del Pla
Estratègic          

3. Presentació de sol·licituds

Per a ser considerada a tràmit, cada sol·licitud es compondrà de 3 elements:

a) Annex I – Formulari de sol·licitud emplenat i signat.

b) Portfoli adaptat (en qualsevol format) que acrediti la capacitat tècnica de la persona, entitat o
organització.

c) Proposta tècnica del procés de diagnosi i acompanyament.

En aquest apartat et demanem que ens descriguis com desenvoluparies el treball tenint en
compte el cronograma proposat. És important per a nosaltres que expressis tant els elements
metodològics (dinàmiques, ús de solucions informàtiques per a tractament de dades,
tècniques de recerca) com a els operatius (nombre de reunions per a cada activitat, per
exemple). També com imagines la comunicació i coordinació amb nosaltres.

Tota la documentació haurà de ser enviada al correu electrònic:  projectes@congdib.org fins al dia 15
de gener de 2022 amb l'assumpte “Presentació proposta tècnica”. Ens posarem en contacte amb
cada organització per a ratificar el registre d'entrada i, dilluns 24 de gener determinarem quina
proposta s'ajusta més a les nostres necessitats, posant-nos en contacte amb cadascuna de les
propostes rebudes per a comunicar la nostra decisió.
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4. Quantia i liquidació

La quantia del contracte d'obra prevista són 8.000 € (retencions i impostos inclosos). La liquidació es
realitzarà en 3 pagaments, encara que contam amb certa flexibilitat per a ajustar-nos a les
necessitats de l’equip contractat:

1. A l’inici del projecte (de 2.000 euros)
2. El 30 de juliol de 2022 (de 4.000 euros)
3. El 31 de octubre de 2022, en acabar el procés (de 2.000 euros)

5. Criteris de baremació

Es durà a terme una valoració qualitativa de les propostes  presentades, en elles, es valoraran les
sol·licituds amb criteris de capacitat tècnica, originalitat i alineació amb la visió de la CONGDIB. En
tots els casos el català es farà servir com a idioma vehicular per a l'execució del procés, així com un
llenguatge inclusiu.

Especialment es tindrà en compte:

➔ El coneixement del teixit social i realitat del territori.

➔ La motivació mostrada.

➔ L’ús de metodologies participatives en la proposta.

➔ L'experiència en l’àmbit de la investigació social, la dinamització de grups de treball i
l’elaboració d’informes amb perspectiva feminista.

➔ Formació de les persones tècniques responsables de l'execució de les activitats en
perspectiva de gènere i/o ètica de les cures.

➔ El coneixement o formació en facilitació de grups.
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6. Termes de relació contractual

S’estableixen les següents premisses i termes de relació contractual cap a l’organització guanyadora
de la licitació present:

● Anonimat i confidencialitat: S’haurà de respectar el dret de les persones a proporcionar
informació assegurant el seu anonimat i confidencialitat.

● Responsabilitat: S’haurà de vetllar el compromís cap al compliment dels acords.
● Integritat: Recau a la responsabilitat de la organització guanyadora esmentar en tot moment

qualsevol qüestió que ajudi a realitzar la feina de manera òptima, tot i demanant els recursos
necessaris per tal d’obtenir una anàlisi co tindran la responsabilitat de posar de manifest
qüestions no esmentades específicament en els TdR, si això fos necessari per a obtenir una
anàlisi més completa de la intervenció.

● Independència: L’organització haurà de garantir la seva independència de la intervenció
avaluada, no estant vinculat amb la seva gestió o amb qualsevol element que la compon.

● Convalidació de la informació: Correspon a l’organització garantir la veracitat de la
informació recopilada per a l'elaboració dels informes, i en última instància serà responsable
de la informació presentada als informes tècnics.

● Incidències: En el supòsit de l'aparició de problemes durant la realització del treball de
camp o en qualsevol altra fase de l'avaluació, aquests hauran de ser comunicats
immediatament a CONGDIB.

● Drets d'autor i divulgació: S'aclareix que tot dret d'autor recau en la CONGDIB.
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ANNEX I

“Diagnòstic i planificació per a l’enfortiment de les ONG
pel Desenvolupament de les Illes Balears”

Acceptació de projectes: Fins dia 15 de gener de 2022

Dates d’execució: Del 1 de febrer al 31 de octubre de 2022.

Quantia total del contracte: 8.000,00 € (impostos i retencions incloses)

Coordinadora de document: Tamara Covelo, projectes@congdib.org
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1.Dades de l’organització o persona sol·licitant

Nom complet de la responsable d’aquest document

 

Nom complet de l'organització i de les responsables legals

 

NIF de l'organització o persona

 

Telèfon i correu electrònic de contacte

 

Web de la persona/organització

 

Forma jurídica de l’organització

 

Àmbit laboral I especialitat de l’organització
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2.Pressupost

1. Emplena el pressupost. Pots ajudar-te de la plantilla a continuació o usar la teva pròpia.

Partides y detall Concepte Unitats
Coste
unitario Cost total

Facturació d’hores de feina     

Materials necessaris     

Serveis professionals     

Serveis de suport tècnic/informàtic     

Dietes i transport     

Etc…     

     

     

  

IVA  

Cost total  

2. Explica tot el relatiu al pressupost que creguis que no s'ha explicitat fins al moment com alguns
elements que inclouen les partides mostrades o que no s'inclouen.

Contacte y dubtes

Per a qualsevol dubte, podeu escriure a Tamara Covelo al correu projectes@congdib.es.
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