
Valoració de les proposicions tècniques presentades relatives al contracte

per desenvolupar el Servei de reinserció social per a població penitenciària i

ex-reclusos de suport a la Xarxa d'Inserció Social.

Realitzada  l’oportuna  obertura  del  sobre  4  de  proposicions  tècniques  per  a  la

contractació  mitjançant  concurs  per  procediment  obert  del  contracte  per  a

desenvolupar el Servei de reinserció social per a població penitenciària i ex-reclusos de

suport  a  la  Xarxa  d'Inserció  Social. A  l’haver-hi  una  sola  entitat  en  el  concurs  i

adequant-se dita empresa a allò estipulat en els plecs de prescripcions administratives,

és pel que es procedeix a la valoració de la part tècnica de dita proposició. En concret,

l'empresa  que  han  presentat  documentació  al  concurs  és  Associació  Pastoral

Penitenciària (G-57272619). 

Des del moment que només hi ha una empresa que licita és pel que aquest informe no

passarà  a  puntuar  les  propostes,  definint  una  determinada  puntuació,  sinó  que

l'informe es basarà en esbrinar i especificar la possible adequació o no de la proposta

al contingut del pleg de prescripcions tècniques.

En  l'apartat  de  metodologia  de  la  proposta  tècnica  presentada,  els  protocols  i

procediments són totalment adequats ja que demostren el coneixement de l'empresa

sobre el sector de població a atendre i les seves mancances i necessitats. En relació al

sistema  organitzatiu  que  es  proposa  cal  dir  que  no  tan  sols  és  adequat  sinó  que

tècnicament es molt bo, sobretot, en l'apartat que connecta el treball dins de la presó i

fora de la presó i amb connexió amb la Xarxa d'inserció Social, bàsicament amb l'Equip

de Valoració.  Molt ben estructurat amb els esquemes que es presenten. Per últim,

l'empresa demostra que ja té operatiu tant la infraestructura com els sistemes tècnics

per a començar a treballar amb casos a partir del mateix dia de l'adjudicació.

En l'apartat d'idoneïtat tècnica, que bàsicament és l'aportada pel personal, cal dir que

també s'adequa al  que es  planteja en el  plec de prescripcions tècniques ja  que es

presenten els currículums dels professionals tècnics. Això si, des del moment que no es

presenten els currículums del personal de cuina i neteja ni els de tècnics d'integració

social no es poden valorar. Ara bé, cal dir que si hi hagués altres empreses no s'hagués

pogut  valorar  dits  currículums  i  per  tant  l'empresa  en  qüestió  hagués  tret  manco

puntuació, ara bé, en només haver-n'hi una, i no ser essencial saber els currículums del

personal auxiliar, és pel que és dóna per vàlid el personal que es presenta, ja que el

personal tècnic, tal com s'ha dit, demostren fefaentment la seva idoneïtat.

Per  últim,  en  la  proposta  tècnica,  se'ns  mostra  clarament  el  coneixement  de dita

empresa i del personal tècnic que se'ns proposa, el coneixement i experiència sobre la

població diana sobre la qual s'ha de treballar en dit servei.

Un element important també és la perfecta proposta d'instal·lacions per a l'apartat

d'allotjament ja que es tracta d'unes instal·lacions totalment noves i ben equipades i
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que es troben a la mateixa Ciutat i molt ben connectades amb transport públic amb la

presó.

Per tot el que s'ha exposat i davant l'adequació de la proposta tècnica a les necessitats

de  l'IMAS,  es  proposa  que  es  segueixi  amb  el  procediment  administratiu  per  a  la

contractació del Servei de reinserció social per a població penitenciària i ex-reclusos de

suport a la Xarxa d'Inserció Social.

Palma, 12 de desembre de 2016.

Cap de la Secció d’Inserció Social

Sgt.: Sebastià Cerdà Campomar
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