
1) FUNDACIÓ INSTITUT DE REINSERCIÓ SOCIAL (FUNDACIÓ  IRES) licita per un 
import de 795.240,00 € amb l’IVA exempt. 
 
En relació a les millores sense prestació econòmica ofereix: 

• Proposta detallada de gestió de la pàgina de Facebook. 
• Proposta detallada de gestió la informació dels recursos en atenció a la violència de gènere a 

Palma. 
• Aporta documentació diversa per acreditar la ubicació del local per a l’atenció. 
• Presenta documentació per acreditar la participació estable durant els 2 darrers any en 

xarxes formals d’entitat o serveis en l’àmbit de la inserció social, salut de la dona o 
l’atenció o prevenció de la violència de gènere. 

 
Presenta documentació curricular individualitzada del personal no subrogat i aporta un Pla 
d’Igualtat amb un annex de mesures per a al igualtat, la conciliació de la vida laboral, personal i 
familiar dels treballadors del servei objecte del contracte. 
 
2) SERVICIOS DE TELEASISTENCIA SA (ATENZIA)  licita per un import de 740.000,00€ 
amb l’IVA exclòs més el 10% d’IVA aplicable, que fa un total de 814.000,00€. 
 
En relació a les millores sense prestació econòmica ofereix: 

• Proposta detallada de gestió a Facebook. 
• Proposta detallada de gestió la informació dels recursos en atenció a la violència de gènere a 

Palma. 
• Aporta documentació diversa per acreditar la ubicació del local per a l’atenció. 
• Presenta documentació per acreditar la participació estable durant els 2 darrers any en 

xarxes formals d’entitat o serveis en l’àmbit de la inserció social, salut de la dona o 
l’atenció o prevenció de la violència de gènere. 

 
Presenta documentació curricular individualitzada del personal no subrogat i Mesures de 
conciliació emmarcat en un Pla d’igualtat vigent i acreditat. 
 
4) FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT  licita per un import de 763.930,32 € amb l’IVA exempt. 
 
En relació a les millores sense prestació econòmica ofereix: 

• Proposta de gestió de la pàgina a Facebook. 
• Proposta de gestió la informació de recursos en atenció a la violència de gènere a Palma. 
• Aporta un compromís d’ubicar el local per a l’atenció a menys de 250m de l’eix urbà 

composat per Avda. Gabriel Alomar – Avda. Alexandre Rosselló, Avda. Joan March – 
Compte de Sallent – Via Alemania – via Portugal – c/ Ramón y Cajal – Via Argentina. 

• Presenta documentació per acreditar la participació estable durant els 2 darrers any en 
xarxes formals d’entitat o serveis en l’àmbit de la inserció social, salut de la dona o 
l’atenció o prevenció de la violència de gènere. 

 
Presenta un Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i documentació curricular 
individualitzada del personal no subrogat. 
 


