
 
PLECS  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  PARTICULARS  QUE  HAN  DE  REGIR  EL
CONTRACTE  DE  SERVEI  PÚBLIC  DE  SUPORT  A  LA  XARXA  D’INSERCIÓ  SOCIAL  DE
MALLORCA DE SERVEI D’ACOLLIDA PER A FAMÍLIES AMB FILLS A CÀRREC. 

 DEFINICIÓ DEL SERVEI A  CONTRACTAR

El servei que es licita és un servei d'acollida per a famílies amb fills a càrrec  com a
servei públic de suport a la Xarxa d’Inserció Social de Mallorca i al Servei de Menors i
Família ,  de l'IMAS.

Aquest servei ha de cobrir les necessitats bàsiques de dites famílies, ha de comptar
amb un equip tècnic de suport i  ha de preparar a les famílies per a la seva futura
inserció social i, a poder ser, laboral.

La finalitat d'aquest Servei és:
- Donar acollida i realitzar accions dirigides a la integració sociolaboral de les famílies
que en siguin usuàries ja que necessitin un acolliment temporal que supleixi la llar i
que estiguin en risc d'exclusió.

-  Donar  suport  psicosocial  i  capacitació per a  la   criança  a  les famílies per tal  de
garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels seus fills/es.

1. PERSONES BENEFICIÀRIES DEL SERVEI

Les  persones  beneficiàries  del  servei  seran  persones  en  risc  d’exclusió  social  que
encara mantinguin vincles familiars,  que tinguin fills a càrrec menors d'edat i que no
tinguin sostre. Dites famílies, en concret els seus fills menors, podran estar o no baix
una mesura jurídica de protecció del Servei de Protecció de Menors i Família  de l'IMAS
del Consell de Mallorca. Les famílies a atendre seran les que no puguin ser ateses pels
serveis socials municipals, tant de Palma com de la Part Forana, així com les provinents
del Servei de Protecció de Menors de l'IMAS.

Seran  famílies  monoparentals  o  biparentals,  amb  menors  a  càrrec, en  situació  de
dificultat  social  per manca de recursos econòmics,  d'habitatge,  laborals  i  de suport
familiar però que encara mantenen factors de protecció social.

En el cas de famílies amb menors sota mesura de protecció per haver-se declarat una
situació de risc de desemparament sobre el menor, caldrà que els progenitors o tutors
presentin  aptituds  afectives  i  recursos  personals  que  permetin  pronosticar  una
evolució
 favorable si compten amb el suport necessari, tot plegat amb l'objecte de  treballar la
capacitació parental i salvar les mancances que originaren la situació de risc.
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2. UBICACIÓ DEL SERVEI

El Servei s’ha de localitzar a Mallorca, preferiblement a  Palma  o a un municipi de més
de 20.000 habitants. Aquest fet es tindrà en compte a l'hora de la puntuació per a
l'adjudicació.

3. DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURA I MATERIALS NECESSARIS

El Servei ha de comptar amb la infraestructura necessària per a poder donar cabuda   a
16 persones., a més  ha de disposar de : 
a) dormitoris suficients per a  donar cabuda  a totes les persones de la família a fi de no
separar la unitat familiar.
b) Sala d’estar i menjador suficient per a les persones usuàries.  
c) Cuina, si fos el cas (no és condició sine qua non l’existència de cuina ja que es pot
substituir per càtering, en tot cas aquest es pot subcontractar. )
d) Espai per a les relacions en família extensa (visites).
e)  Medi de locomoció propi.
f)  Sala de jocs per els infants
g) Sala d'estudi 

4. ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Illa de Mallorca. Reiterar el que s'indica en l'apartat de Persones Beneficiàries.

5. CAPACITAT DEL SERVEI

La capacitat del servei serà de 16 persones.

6. OBJECTIUS GENERALS DEL SERVEI

L’objectiu central  d’aquest servei  és acollir  a les famílies amb menors a càrrec per
dotar-les d'un ambient que els ajudi en el seu procés cap a la plena inclusió  social .

A més, hi haurà altres  objectius  que seran:

Oferir els serveis que permetin la cobertura de necessitats bàsiques de dites famílies .

Oferir un suport professional per a acompanyar a les persones adultes de dites famílies
en la seva tasca per a aconseguir la seva plena inserció sociolaboral. 

Capacitar als pares i mares per fer una criança adequada dels seus fills/es procurant el 
seu correcte desenvolupament, assegurant la cobertura de les  necessitats bàsiques, 
materials i emocionals,  dels  infants de dites famílies, així com els aspectes educatius 
de  lleure. 
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7. DEFINICIÓ DEL CONTINGUT I FUNCIONAMENT DEL SERVEI

El Servei d'Acollida per a famílies  amb fills menors a càrrec , ha de donar servei tots els
dies de l'any les 24 hores del dia i tindrà diferents programes d'atenció.

El funcionament del servei es regeix pel Reglament de règim intern, que és d’obligat
compliment per a tots, usuaris i professionals.  Aquest reglament s’haurà de realitzar
per  part  de  l’empresa  adjudicatària  amb  el  vist  i  plau  del  Director  encarregat  del
seguiment del  contracte per part  de l’IMAS i  s’haurà d’aplicar dins del  primer mes
d’aplicació del servei.

El temps d’estada al Servei el determina l’equip del Servei de forma consensuada  amb
l’equip de Valoració de la Xarxa d'inserció Social i, en el seu cas, de l'Equip de Menors i
ve determinat en funció del diagnòstic i el Pla Individual d’Intervenció (PII)  realitzat
amb  l’usuari. Dins del PII,  però, s'han d'establir terminis, a manera d'indicació, que
hauran  d'anar  del  4  als  12  mesos,  sempre  tenint  en  compte  les  especials
característiques de les persones usuàries del servei. Els terminis poden ser inferiors i, si
una família necessités més de 12 mesos es pot allargar  aquest  període. Ara bé, més
enllà de 12 mesos seran casos molt especials ja que si  en aquest termini  no s'han
produït els canvis oportuns s'haurà de promoure la sortida cap a habitatges socials o
altres tipologies de serveis  i/o recursos.

Els programes a desenvolupar seran els següents:

Programa d'acolliment i cobertura de necessitats bàsiques

Aquest  programa  té  la  funció  d'acollir  a  les  famílies  amb  les  millors  condicions
possibles  i  cobrir  les  seves  necessitats  bàsiques.  En aquest  programa s'oferiran  les
següents prestacions:
- Habitació amb roba de llit i tovalloles
- Dutxes i productes bàsics d'higiene personal
-  Servei  de  menjador  que  inclou  esmorzar,  dinar,  berenar  i  sopar,  aquest  es  pot
subcontractar. 
- Servei de consigna si no hi ha espai a les habitacions
- Bugaderia i planxa

L'horari  de  permanència  de  les  persones  usuàries  vindrà  determinat  en  cada  cas
particular segons la situació i segons el que dictamini el PII.

L’empresa  adjudicatària  ha  de  garantir  la  permanència  de  persones  encarregades
durant l’horari de prestació del programa d'acolliment a nivell de monitors o auxiliars
d'inserció.
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Programa d'atenció socioeducatiu i psicològic per a la inserció social i laboral

El servei ha de funcionar amb els plans individuals d’Intervenció (PII) que ha de gaudir
cada usuari. Els PII hauran de ser realitzats pel personal del Servei amb les indicacions
del professionals de l’Equip de Valoració de la Xarxa o en el seu cas Equip de Menors.

Aquest  programa  va  dirigit  eminentment  als  adults  de  les  famílies.  Les  tasques  a
realitzar  han  de  quedar  redactades  al  PII  i  ser  consensuades  (o  com  a  mínim,
conegudes per part dels usuaris). Aquest PII contemplarà els següents aspectes:

- Informació, assessorament i informació.
- Treball sobre les problemàtiques socials detectades.
- Gestió i tramitació de prestacions i serveis externs.
- Derivació i acompanyament a d'altres serveis
- Preparació de la sortida del Servei.
- Suport socioeducatiu i psicològic.
- Suport per a la inserció sociolaboral.

Programa de capacitació parental

Aquest programa va dirigit al reforç i desenvolupament de les habilitats parentals dels
progenitors i inclou:
- l'Atenció especialitzada que inclou l'observació acompanyament i tractament de la
unitat familiar.
- Cada unitat ha de tenir un referent permanent en el centre.
- S'ha de programar un sistema específic d'avaluació i de prevenció del maltractament
institucional.
- Treball en coordinació amb els altres recursos socials, sanitaris, educatius i culturals
que  existeixen  a  la  zona  d'ubicació,  tot  potenciant  la  màxima  normalització  i  la
reinserció tant dels adults com dels propis menors.
- El projecte tècnic ha de preveure la forma d'enfrontar les necessitats específiques de
la unitat familiar focalitzant els objectius sobre els menors.
-Ha de  programar  activitats  de  preparació  per  a  l'autonomia  i  específiques  per  al
maternatge  dels fills.
-  Ha  de  comptar  amb  el  personal  amb  capacitat  suficient  ,  tenint  en  compte  la
diversitat d'edats, circumstàncies i característiques.

- En la seva vessant de suport escolar i de lleure va dirigit als infants i joves de les
unitats familiars. Implica que s'ha d'assegurar l'escolarització obligatòria i la realització
del seguiment escolar amb col·laboració i coordinació amb el sistema escolar, sempre
amb la implicació dels progenitors.
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Condicions d’accés: No es podrà accedir directament al Servei per part del usuaris.
Sempre serà amb derivació prèvia per part de l'EV de la Xarxa d'Inserció o de l'Equip
Tècnic del Servei de Menors. Es podrà entrar directament per raons d'emergència per 

l'Equip encarregat del tema dins la Xarxa d'Inserció Social que és l'equip de la Unitat
Mòbil d'Emergència Social (UMES), sempre amb aplicació del protocol d'emergència de
dita Xarxa.

Quedaran  excloses  del  recurs  aquelles  persones  que  presentin   dependència  de
drogues  i/o  trastorns  de  salut  mental  no  tractats  o  amb  manca  d'adherència  al
tractament.

El contractista ha d'aportar:
- La infraestructura del servei
- Els recursos humans (sobretot els de l'equip tècnic ja que els d'intendència poden ser
subcontractats)
- Els materials necessaris pel desenvolupament dels tres programes descrits

8. RECURSOS HUMANS PER DESENVOLUPAR EL SERVEI

L’empresa  adjudicatària  haurà  de  comptar  amb  personal  suficient  per  a  donar
cobertura  correcta  al  servei.  En  concret,  haurà  de  comptar,  com a  mínim  amb  el
següent personal:

- 1 Coordinador/a (A1/A2), grau, diplomatura o llicenciatura de l'àmbit social amb un
20% de la  jornada 
.- 1 Psicòleg a jornada parcial (20 h. setmanals).
- 1 Treballador/a social.
- 1 Educador/a social.
- 5  Monitors, preferentment tècnics auxiliars d'integració social o auxiliars educatius,
treballadors/es  familiars.
- Personal de serveis de manteniment, de cuina i de neteja de l'edifici (si fos el cas, si
no està subcontractat).

Si l'empresa plantegés canvis en algun dels perfils professionals ho haurà de justificar
en el projecte tècnic que presenti.

9. PROJECTE TÈCNIC
El projecte tècnic que es presenti haurà d'incloure necessàriament propostes sobre els
següents punts:
1. Anàlisi del context en el que s'actuarà i problemàtiques a atendre
2. Objectius del servei.
3. Procediments i protocols emprats per a cada programa
4. Composició de l'Equip de treball. Dotació de personal i funcions i horaris. Espais de
regulació coordinació i supervisió interna
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5. Programació del Centre: objectius i funcionament. Adscripció de professionals (si és
el cas) o personal i funcions per Programes. Metodologia. 
6. Criteris d'avaluació
7. Sistema de registre de la informació
8. Informació sobre els elements infraestructurals, dependències i mobiliari
9.  Intervencions  amb  els  menors  acollits  i  les  seves  famílies,  atenent  a  les  seves
individuals circumstàncies i necessitats.
10.Programació de l'estada tipus dels menors i les seves famílies en el centre: fases,
procés i seguiment.
11. Garanties de qualitat en l'atenció dels menors i les seves famílies, amb indicadors i
avaluació.  Ha  de  contenir  una  referència  especial  a  les  formes  de  prevenció  del
maltractament institucional que pensa adoptar el centre o programa.
12. Explicació del pla de seguretat .
13.  Recursos  i  ordenació  i  planificació  dels  serveis  bàsics.  Alimentació,  neteja,
manteniment.  Forma  de  prestació  dels  serveis  auxiliars  del  centre  (cuina,  neteja,
seguretat etc) o forma en que estan contractats.
14. Ordenació i organització de les visites familiars i les comunicacions.

10. IMATGE, DENOMINACIÓ, TITULARITAT I DIFUSIÓ DEL SERVEI

L’Institut  Mallorquí  d’Afers  Socials  (IMAS)  del  Consell  de  Mallorca  és  el  titular  del
Servei.

La  denominació  general  que  s’utilitzarà  serà  Xarxa  d’Inserció  Social  de  l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials del Consell de Mallorca / Servei de (.......).

Seguidament  hi  haurà  l’anagrama  oficial  de  l’Institut  Mallorquí  d’Afers  Socials  del
Consell  de Mallorca i  seguidament, emmarcat dins un apartat que digui  “Gestionat
per:”, la denominació i/o l’anagrama del contractista.

Tots els documents que utilitzi l’empresa s’hauran d’ajustar a aquesta denominació. La
retolació dels bens mobles i immobles de l’empresa que afectin al present contracte
hauran de seguir aquest mateix esquema.

La difusió del Servei serà a càrrec de la àrea d’Inclusió social de l’IMAS. Tota publicitat
i/o difusió que es faci referent a activitats i actuacions del mateix, ha de comptar amb
el vist i plau de la dita Àrea i/o del Gabinet de Premsa de l’IMAS.

La  representació  externa,  tant  a  efectes  de  relació  amb  entitats,  institucions,
organismes i  persones,  públiques  o privades,  com amb els  mitjans  de comunicació
correspon a l'IMAS.

La  titularitat  de  la  documentació  escrita  derivada  de  la  relació  amb  les  persones
usuàries o la que resulti de l'elaboració d'informes, estudis o qualsevol altre tipus de
contingut correspon a l'IMAS.
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11.  SISTEMA  DE  REGISTRE  I  ELABORACIÓ  I  LLIURAMENT  D’ESTADÍSTIQUES  I

MEMÒRIES.

L’Institut  Mallorquí  d'Afers  Socials,  del  Consell  de  Mallorca,  aportarà  a  l’empresa
adjudicatària el programa informàtic per a que pugui acomplir amb el que s’especifica
en aquest punt. 

L’entitat  gestora del  servei  posarà a disposició de l’Institut del  Consell  de Mallorca
totes les dades que facin referència a l’organització, funcionament del servei i nivell
d’atenció. 

Aquestes dades és donaran al tècnic responsable que dictamini l’Area d’Inclusió social
de l’IMAS del Consell de Mallorca, a les reunions de seguiment tècnic.

Si no fos el cas, és a dir, que no s’aportés per part de l’IMAS el programa informàtic de
sistema de registre o hi hagués algun impediment tècnic per a realitzar les tasques
d’introducció de dades es passarà a les següents normes:

Mensualment es donarà compte, a l'Àrea d’Inclusió social  de l’IMAS del  Consell  de
Mallorca, de les estadístiques necessàries. Trimestralment també es passarà per escrit
les estadístiques sobre els usuaris dels serveis i de les tasques d’intervenció.

Anualment,  l’entitat  gestora haurà  de fer  una memòria del  servei  que recollirà  els
aspectes  i  continguts  prèviament consensuats  entre  les dues  entitats  i  que lliurarà
abans de dia 31 de març de l’any següent al del contingut de la memòria.

12.  DIRECCIÓ TÈCNICA

La  direcció  tècnica  del  Servei,  d'acord  amb  el  Plec  de  condicions  establert,  en
correspondrà  a  un/a  tècnic/a  de  l’IMAS,  designat  per  la  Presidenta  de  l’Institut
Mallorquí d'Afers Socials, el/la qual en farà el seguiment, l'avaluació i la inspecció del
mateix.

Amb  aquesta  finalitat,  l'entitat  adjudicatària  mantindrà  reunions  amb  el/la
responsable  de  l’Institut  Mallorquí  d'Afers  Socials.  Les  reunions  es  realitzaran  amb
periodicitat, mínima, trimestral.

Amb l'acord entre el/la responsable de l’Institut Mallorquí d'Afers Socials,  i l'empresa
es  podran  modificar  els  aspectes  d'organització  i  funcionament  del  Servei  que
permetin 
la millor atenció als beneficiaris.

13.  DURADA DEL SERVEI

El Servei  tindrà una durada de dos anys a comptar des de dia 1 de setembre de 2017 o
en el seu defecte des de la formalització del contracte. El contracte es podrà  prorrogar
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per un màxim de dos anys més ,  en períodes que s’hauran de definir i  que com a
màxim seran d’any en any.

14.PREU DEL SERVEI 

  El pressupost màxim del contracte  de les anualitats més les possibles pròrrogues  és
el següent : 

La facturació serà mensual i per l'import desglossat de preu per plaça dia OCUPADA,
sent l'import plaça/dia cinquanta-cinc euros amb setanta-tres cèntims (55,73€).

15.  MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Es permetrà la modificació del contracte quan, durant l’execució del contracte hi hagi
famílies en llista d'espera  i s'hagi d'augmentar la necessitat de places.

En  aquest  sentit  l’import  de  l’adjudicació   s'augmentarà  proporcionalment  d’acord
amb un màxim del  20% de l’import de licitació. 

16.CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONCURS

Els  criteris  que  s’han  d’aplicar  a  efectes  de  determinar  quina  és  l’oferta
econòmicament més avantatjosa i adjudicar el contracte són els següents:

1.  Organització  i  execució  del  servei   objecte  del  contracte.  Aspectes
tècnics

50 punts

2. Oferta econòmica 30 punts
3. Millores sobre l'objecte de l'adjudicació 20 punts

Aquests criteris s’avaluaran mitjançant l’anàlisi de la documentació de caràcter tècnic i
de l’oferta econòmica que han de presentar els licitadors. A aquest efecte, s’han de
tenir en compte les consideracions següents: 
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ANUALITAT BASE IMPONIBLE IVA TOTAL
2017 (01 setembre-31 des) 108.500,15 € 10.850,02 € 119.350,17 €
2018 (01 gen-31 des) 325.500,46 € 32.550,05 € 358.050,51 €
2019 (01 gen-31 agost) 217.000,31 € 21.700,03 € 238.700,34 €
TOTAL ORDINARI 651.000,92 € 65.100,10 € 716.101,02 €
PRORROGUES
2019 (01 setembre-31 des) 108.500,15 € 10.850,02 € 119.350,17 €
2020 (01 gen-31 des) 325.500,46 € 32.550,05 € 358.050,51 €
2021 (01 gen-31 agost) 217.000,31 € 21.700,03 € 238.700,34 €
TOTAL EXTRAORDINARI 651.000,92 € 65.100,10 € 716.101,02 €



 

1. Organització i execució del servei objecte del contracte. Aspectes tècnics

A la millor proposició tècnica se li atorgarà una puntuació màxima de  50 punts. A la
resta de propostes se li aplicarà la següent fórmula:

Pt(i) = Ci · Pm
C(i) = 1 – K· (Tm - Ti)

Sent:
Pm = Puntuació màxima
K = Constant de valor 4
M =Valor màxim de l’escala tècnica d’avaluació
Tm = Coeficient  d’assoliment relatiu  de la  millor  proposta  tècnica envers  el
valor màxim de l’escala tècnica d’avaluació, en tant per u (Tm = PTm/M).
Ti = Coeficient d’assoliment relatiu de cadascuna de les propostes tècniques
envers  el  valor  màxim de  l’escala  tècnica  d’avaluació,  en  tant  per  u  (Tm =
PTi/M).

- Quan C(i) sigui inferior a zero, la puntuació Pi corresponent serà sempre igual a zero 
(no s’aplicaran puntuacions negatives).

En tot cas, el licitador haurà d’obtenir puntuació en aquest apartat 1 no inferior a 5
punts sobre 50. El projecte que es presenti haurà de ser adequat i tenir el suficient grau
de definició per a l’execució del programa, per poder ser adjudicatari del contracte,
sense perjudici de l’existència d’altres causes de rebuig de la seva oferta.

1.- Forma d’avaluació de la proposta tècnica:

L'escala per valorar la proposta tècnica anirà de 0 a 100 punts, a fi i efecte de definir la
prelació de les distintes proposicions, amb la distribució següent:

a)  Metodologia,  proposta de funcionament,  adscripció de professionals  i  funcions i
plantejament del desenvolupament del Servei.   Es puntuarà fins a un màxim de 50
punts.

1.- Metodologia a emprar. Es puntuarà fins a un màxim de 25 punts.

En concret es valora la idoneïtat dels protocols o procediments que seguirà l’empresa
contractista en l'execució del programa en relació a les diferents actuacions que es
portaran a terme. En concret serà molt important la definició del treball individual en
relació a entendre a la persona atesa com a subjecte actiu en la solució de la seva
problemàtica social. Es valorarà el coneixement de les empreses en relació al treball de
counselling i d'empoderament de les famílies per a la seva futura inserció sociolaboral .
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2.- Funcionament i organització del Servei.  Es puntuarà fins a un màxim de 25 punts.

Es valorarà el funcionament i els sistemes organitzatius de les entitats licitadores. Serà
un element clau entroncar aquests elements de funcionament i organitzatius interns
del servei amb la Xarxa d'Inserció Social., de l'Insititut Mallorquí d'Afers Socials.

Les  empreses  hauran  d'aportar  la  informació  de  les  infraestructures  i  el  seu
emplaçament.

b) Idoneïtat tècnica. Fins un màxim de 30 punts

1. Professionals que formaran part del Servei. 

Es valorarà cada un dels currículums , es sumarà la xifra total i es dividirà pel nombre
de professionals a contractar. La xifra resultant serà la puntuació final.

a)  L’experiència  professional  es  valorarà  per  anys  complerts  treballats,  fins  a  un
màxim de 20 punts, en centres o serveis acreditats sobre temes relacionats amb les
activitats a desenvolupar en la plaça i/o lloc de treball a ocupar. 

El barem a seguir serà el següent:

Els  serveis  prestats  en centres o serveis
de la mateixa tipologia i contingut 

0,20 punts per any.

Els  serveis  prestats  en centres o serveis
de contingut similar 

0,10 punts per any

b) Cursos de Formació i perfeccionament. Màxim 10 punts. 

Es valorarà, fins a un  màxim de 10 punts la realització de cursos de formació en els
últims 10 anys, sobre temes relacionats amb les activitats a desenvolupar en la plaça
i/o lloc de treball a ocupar, i que s’hagin impartit per centres oficials o homologats. No
es tindran  en compte els  cursos  o crèdits  necessaris  per  obtenir  una determinada
titulació,  doctorats,  diplomatures,  mestratges,  etc.,  quan  aquests  ja  hagin  estat
computats. El barem a seguir serà el següent:

Tipus cursos Durada Puntuació
Cursos, jornades, seminaris

amb certificat d’aprofitament
i assistència:

Menys de 21 hores 0,10 punts 
De 21 a 30 hores 0,20 punts
De 31 a 60 hores 0,30 punts
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De 61 a 100 hores 0,40 punts
+ 100 hores 0,5 punt 
Post grau 1 punts

Mestratges 1,5 punts 

Cursos, jornades, seminaris
amb certificat d’assistència:

Menys de 21 hores 0,05 punts 
De 21 a 30 hores 0,10 punts
De 31 a 60 hores 0,15 punts

De 61 a 100 hores 0,20 punts
+ 100 hores 0,25 punts

Tots els justificants dels  cursos de formació hauran d’especificar la seva durada en
hores. Si el certificat no especifica la durada es valorarà amb la puntuació en 0,1 punts

c) Idoneïtat dels protocols i coneixement de la població diana. Màxim 20 punts.

Es  valorarà  els  protocols  interns  d'actuació  de  les  empreses  licitadores.  Aquests
protocols  i  sistemes  d'actuació  hauran  de  demostrar  el  coneixement  específic  del
col·lectiu diana sobre el que s'ha d'actuar, persones en situació de risc d'exclusió social
que  encara  mantenen  els  llaços  de  vincle  familiar  i  la  seva  inserció  sociolaboral  i
d'atenció a la infància.

2.  Forma d’avaluació de la proposta de l’oferta econòmica. Màxim 30 punts

Es puntuarà de 0 a 30. S’atorgarà una puntuació de 30 a la proposta econòmica més
barata (la que presenti una reducció major respecte de l’import de licitació).

La  puntuació  de  cadascuna  de  les  restants  propostes  s’obtindrà  amb  la  següent
fórmula:
Pl = Ci · Pm
Ci = 1 – K · (Bi-Bm)

Sent:
Pm = Puntuació màxima
K = Constant de valor 3
Bm = Major baixa respecte del pressupost tipus del concurs en tant per cent.
Bi = Baixa de cada una de les ofertes respecte del pressupost tipus del concurs en tant
per cent.Quan Ci sigui inferior a zero, la puntuació Pi corresponent serà sempre igual a
zero (no s’aplicarà puntuacions negatives).

3. Forma d'avaluació de les millores sobre l'objecte de l'adjudicació. Màxim 20 punts

En aquest apartat es valoraran elements de millora sobre el servei que es licita que
aportin les empreses licitadores, en concret:
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a. Millores d'àmbit social. Es valorarà fins un màxim de 10 punts

Es valorarà el compromís social de les empreses licitadores en relació a temes que
impliquen avenços socials, en concret:

- Existència a l'empresa licitadora d'un pla d'igualtat: 2 punts
Per a la valoració s'haurà de presentar el pla i les memòries existents. Per tant, no es
valoraran els plans a futur.
- Existència a l'empresa d'un pla de formació del personal a càrrec: 2 punts.

- Aplicació de mesures de conciliació laboral i familiar: 2 punts per cada mesura fins un
màxim de 6 punts.
Per a la valoració s'haurà de presentar informació suficient sobre la o les mesures i els
resultats obtinguts.

Tant en una com en l'altra millora, l'empresa adjudicatària s'haurà de comprometre en
seguir aplicant les mesures que s'han valorat i puntuat. 

b. Millores d'àmbit sociolaboral. Es valorarà fins un màxim de 5 punts.

Es valorarà el compromís sociolaboral de les empreses licitadores en relació a:

- Compromís de contractació indefinida del personal a contractar emmarcat dins del
servei  que  es  licita  (els  casos  que  impliquin  jornada  completa):  1  punt  per  cada
compromís fins a un màxim de 5 punts.

c. Millores en relació a la sensibilització de la població en relació a les famílies en risc
d'exclusió social amb infants.  Es valorarà fins un màxim de 5 punts.

-  Per  a  puntuar  en  aquest  apartat,  les  empreses  hauran  d'aportar  la  següent
informació: Nom de l'actuació, objectiu que es pretén aconseguir amb dita actuació,
on es farà o es plasmarà dita actuació, a quanta gent arribarà o potencialment podrà
arribar i la calendarització. Es tracta de demostrar que les actuacions tindran un efecte
preventiu i d'estigmatització per part de la societat.

Es puntuarà 1 punt per a cada actuació que es vegi clarament efectiva fins un màxim
de 5 punts. L'empresa adjudicatària haurà de presentar una breu memòria una vegada
realitzades les actuacions que s'hagin valorat en el concurs.
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17  INCOMPLIMENTS I SANCIONS 

17 .1.- Incompliment del compromís d'àmbit social.  

Si  s'ofereix  aquesta  millora,  serà  d'obligat  compliment  per  part  de  l'empresa
adjudicatària, en tot cas, l'incompliment suposarà un descompte del 5% a la facturació.

17.2.- Incompliment de les millores d'àmbit sociolaboral. 

L’incompliment  del  compromís  de  contractació  indefinida  es  sancionarà  en  un
descompte del 5 % a la facturació 

17.3 Incompliment a la sensibilització de la població en relació a les famílies en risc
d'exclusió social amb infants. 

Si s'ofereix aquesta millora l'incompliment de la mateixa implicarà  un descompte del 5
% en la facturació .

En  el  cas  que   es  doni  l'incompliment  per  part  de  l'empresa  adjudicatària  de  3
incompliments d'aquestes  millores automàticament això suposarà un descompte del
25% a la facturació.

Palma, 22 de maig de 2017 Vist i plau 

El Cap de la Secció d’Inserció Social 

Sebastià Cerdà Campomar

La Directora Insular d'Inclusió social 

Teresa Vallespir Acosta 

13
c/. General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca

Telèfon: 971 - 763325 – Fax: 971 - 760475


