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DDeeppaarrttaammeenntt  eemmiissssoorr::  Secretaria 

PPrroocceeddiimmeenntt::  Cont. Serveis Obert 

NNúúmm..  dd’’eexxppeeddiieenntt::  SO2014/000243 

AAssssuummppttee::  Publicació en el perfil del contractista de l’adjudicació 
definitiva del contracte per a la prestació del servei de reforç 
de intervenció social en el departament municipal de serveis 
socials 

 
Amb reserva dels termes en que resulti aprovada l’acta de la sessió ordinària, 
advertència que es realitza en compliment del art. 206 del RD 2.568/1986, de 
28 de novembre, la Junta de Govern, a la seva sessió de dia 09/03/2015, va 
aprovar la següent proposta: 
 
“Tramitat l’expedient de contractació i emès informe per part dels serveis 
tècnics municipals de ponderació dels criteris d’adjudicació disposats en el plec 
de condicions; 
 

En data 12 de febrer de 2015 la mesa de contractació va aprovar la proposta 

d’adjudicació del contracte per a la prestació del servei de reforç de intervenció social 

en el departament municipal de serveis socials a l’empresa SERVICIOS DE 

TELEASISTENCIA per esser la que ha obtingut major puntuació, per la qual cosa se li 

va requerir perquè diposités la fiança definitiva i presentés la documentació justificativa 

d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat social, 

disposar dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del 

contracte. 

 

En data 25 de febrer de 2015 l’empresa  SERVICIOS DE TELEASISTENCIA va 

presentar la documentació requerida, per això procedeix l’adjudicació del contracte per 

a la prestació del servei de reforç de intervenció social en el departament municipal de 

serveis socials, per la qual cosa se sotmeten a la consideració de la Junta de Govern les 

següents PROPOSTES D’ACORD: 

 
PRIMER.- Aprovar l’informe emès per la sra. Magdalena Llinàs, cap del departament 

de Serveis Socials, que s’adjunta a aquesta proposta. 

 

SEGON.- Declarar vàlida la licitació del procediment per a l’adjudicació del contracte 

per a la prestació del servei de reforç de intervenció social en el departament municipal 

de serveis socials i en conseqüència aprovar l’adjudicació del contracte a l’empresa 

SERVICIOS DE TELEASISTENCIA per esser la que ha obtingut major puntuació del 

concurs, sota les següents condicions: 

 

1.- Condicions econòmiques: el contractista percebrà com a preu del contracte la 

quantitat oferta de 79.900 euros,  IVA exclòs. 

 

2.- Altres condicions: l’adjudicatari haurà d’executar el contracte donant 

compliment al projecte i a la seva proposta tècnica, especialment pel que fa les 

millores ofertes consistents en: 
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- Cobrir el cost de 100 hores extres anuals per part dels treballadors per cobrir 

esdeveniments extraordinaris, jornades en cap de setmana, i altres casos. 

- Realització d’un mínim de 2 xerrades/conferències anuals sobre temes 

d’actualitat i/o interès per a la feina que desenvolupen adressats al personal del 

departament de serveis socials. 

- Sistema de traducció simultània amb possibilitat de traduir fins 51 idiomes 

diferents, 8 dels quals disponibles durant 24 hores/dia 

- 100 hores anuals de disponibilitat del centre d’atenció de cridades. 

- Disponibilitat d’un psicòleg com a reforç del departament de Serveis Socials 

disponible 1 dia/ mes. 

 

TERCER.- Facultar el Sr. Batle-president per a la signatura del contracte. 

 

QUART.- Comunicar aquesta adjudicació als licitadors i publicar-la en el perfil del 

contractista.” 

 
El qual es publica en el perfil del contractista de conformitat amb el que disposa 
el plec de condicions i l’art.137 de l’LCSP. 
 
Inca, 25 de març de 2015  
 
El batle-president 
 

 
 
Sign. Rafel Torres Gómez 
 
 
 


