
De: Secció de Recursos Sociolaborals
A: Secció Jurídic-administrativa

Informe de  valoració  de  la  proposta  tècnica  relativa  a  criteris  avaluables  objectivament  del
contracte amb entitats sense afany de lucre del Servei d'Atenció Integral per a persones amb
discapacitat sensorial auditiva de Mallorca. (sobre nº 3).

Empresa: Associació de Pares de persones amb Discapacitat Auditiva.
CIF: G07071921

Vist i revisat el projecte tècnic del contracte per a la prestació del Servei d'Atenció Integral per a
persones amb discapacitat sensorial auditiva, la valoració objectiva del contingut del sobre nº 3,
obté un resultat global de 37,10 punts, d'un màxim de 40 punts:

En  relació  al  punt  B.  L'entitat  presenta  els  contractes  del  personal  compulsats,  les  titulacions
compulsades i currículums del personal.
Es presenta certificat de l'IMAS, en el que es fa constar que segons les dades i els documents que
consten a l'arxiu del Servei d'Autoritzacions, Registre i  Inspecció de Centres i Serveis Socials, es
desprèn que al registre Unificat de Serveis Socials obren inscrits per ASPAS, tres centres d'atenció
integral  a Palma, Manacor i Inca.  Per tant la puntuació d'aquest apartat és de 22 punts. 

B Adequació dels recursos humans, d'infraestructura i recursos materials Màx. 22 p.

B-1 L'adequació i optimització del personal imputat al projecte en relació amb el
pressupost.  Experiència  professional  del  personal  tècnic  en  l'àmbit  de  la
intervenció:
- Menys del 25% del personal té una experiència professional < 2 anys: 2 p. 
- Entre un 25% i un 50% té una experiència professional entre 2 i 4 anys: 3p.
- Més del 50% té una experiència professional > 4 anys: 5 p. 

10

B-2 Adequació d'espais i punts d'atenció territorial:
-Per a cada punt autoritzat d'atenció territorial (objecte d'aquest plec): 4 p

12

En relació al punt  C.  L'entitat presenta certificat del Sistema de Gestió de Qualitat d'AENOR ISO
9001.
En relació a l'experiència de l'empresa en l'àmbit d'intervenció, es presenten quatre certificats:

-    Certificat de la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació
especial, que justifica el concert de places que respon a l'objecte del contracte durant els exercicis
2009, 2010 i 2011.

- Certificat de la subvenció rebuda per a finançar el Servei de Rehabilitació Integral per a persones
amb discapacitat auditiva per a l'any 2012, emès per el Cap de servei de Prestacions Socials de la
Direcció General de Serveis Socials.
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- Certificat de l'IMAS en relació del contracte per a la prestació del Servei d'atenció Integral per a
persones amb discapacitat auditiva, des de l'1 de febrer de 2013, fins el 31 de gener de 2016.

-  Certificat  del  Centre  Base  d'atenció  a  persones  amb  discapacitat  de  la  Direcció  General  de
dependència, en el que s'especifica que l'objecte del Servei és el d'Atenció Primerenca, per tant, no
es tindrà en consideració, ja que aquest servei no forma part de l'objecte  del contracte actual.  

Són 7 anys de contracte, dels que no comptabilitzem els dos primers, per tant 5 anys d'experiència,
per tant la suma de puntuació d'aquest apartat és de 5,5 punts.  

C Valoració de l'empresa Màx. 8 p. 

C-1 La descripció dels mecanisme de gestió i  control  de qualitat:  certificació de
sistemes  de  gestió  i  millora  de  la  qualitat  per  part  de  l'entitat  (vinculat  a
l'àmbit de la intervenció objecte d'aquest plec).
-L'entitat disposa de certificat de gestió de qualitat emès per un organisme
competent: 3 punts.

3

C-2 Experiència de l'empresa en l'àmbit d'intervenció
- de 0 a 2 anys: 0 p.
-Superior a 2 anys: 0,5 p. Per any (màx. 5 p.)

2,5

En relació al punt D. , es presenten :

-  8 acords amb empreses privades
-  9 acords amb entitats públiques.

Sumant, els acords aconsegueixen la puntuació màxima (veure annex) , 3 punts. 

D Coordinació de l'empresa Màx. 3 p.

D-1 Mecanismes  de  coordinació  externa:  evidenciar  els  convenis  o  acords  de
col·laboració subscrits amb entitas públiques i/o privades dins el territori de
l'illa  de  Mallorca  (en  relació  a  les  prestacions  objecte  d'aquest  contracte).
Màx. 3 p. 

- Convenis o acords de col·laboració amb l'administració pública (0,2 p. Per
conveni o acord). Màx. 1,5 p. 
-  Convenis o acords de col·laboració amb l'empresa privada (0,2 punts per
conveni o acord) . Màx. 1,5 p. 

3

En relació al punt E. D'aspectes de millora, l'entitat presenta un Pla d'Igualtat en el que es recull el
compromís  de l'organització,  es  descriu  el  funcionament d'un  Comitè Permanent  d'igualtat,  un
diagnòstic quantitatiu i qualitatiu de la situació i un Pla d'Acció.  
En referència a l'estabilitat de la contractació, es presenten 18 contractes.
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En quan a la contractació de persones amb discapacitat l'empresa compleix  sobradament amb la
normativa  actual,  (un  29,57  %  del  personal  contractat  te  discapacitat)  per  tant  se  li  dona  la
puntuació màxima. 
En total l'apartat de millores suma 6,6 punts.

E) Aspectes de millora (valoració objectiva) Màx.7 punts

 A. L’entitat disposa d’un pla d’igualtat 1

 Estabilitat a la contractació:

B. Presentació de contractes en vigor del personal dedicat al servei
d’atenció integral d’una durada superior a 3 anys: 0,20 punts per
contracte.

3.6

 Contractació de persones amb discapacitat per part de l’entitat 
(sempre a partir del compliment normativa).

C. Compliment més percentatge (per cada desviació de 0,5%): 
0,5 punts 

2

Palma, a 23 de maig de 2016

Mercè Garcia Roca
Responsable de secció 
de Recursos Sociolaborals                             

                                                                                  SERVEIS JURÍDICS
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