2016-025-A
OFERTES DELS LICITADORS
1) INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS (INTRESS) licita per un import
d’1.535.881,20€ amb l’IVA exempt.
Ofereix com a millores sense contraprestació econòmica:
• 14 places en habitatges urbans disponibles per a l’ús com a pisos d’inserció o emancipació
durant els temps de vigència del contracte.
• 8 voluntaris per a activitats de forma estable, que es comprometin amb 3 o més hores de
dedicació setmanal.
Pel que fa a les mesures de clàusules socials, aporta:
a) Mesures de conciliació de la vida familiar i professional: II Pla d’igualtat d’oportunitats de
dones i homes (PIO-2) 2015-2017 en el qual es preveu:
1) Millora per a la sol·licitud de permisos no retribuïts i excedència voluntària.
2) Millora per a la promoció interna de professionals: selecció interna amb professionals en
situació d’absència voluntària (permisos i excedències).
3) Millora del numero de dies lliures.
4) Millora per al gaudi de les vacances després de la maternitat.
5) Millora per a la conciliació a través de la flexibilitat d’horaris.
b) Pla de formació i reciclatge.
5) FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT licita per un import d’1.554.244,90€ amb l’IVA
exempt.
Ofereix com a millores sense contraprestació econòmica:
• Habitatge/habitatges de reinserció/emancipació amb 14 places.
• 10 persones voluntàries que de forma estable i coetàniament amb la resta de persones
voluntàries, realitzaran la seva tasca voluntària com a mínim durant 3 hores setmanals.
• Adhesió a la Plataforma de voluntaris de les Illes Balears, Plavid i Porta de voluntaris de la
Universitat de les Illes Balears.
Pel que fa a les mesures de clàusules socials, aporta:
a) Mesures per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal: Pla d’igualtat d’oportunitats
entre dones i homes – Fundació Salut i Comunitat Juny 2011 que explica el compromís de l’entitat
amb la igualtat d’oportunitats i un resum de millores pel que fa a la igualtat de tracte i oportunitats
en l’accés a l’ocupació, en formació i promoció, en retribucions i en altes condicions de treball
(tipus contracte, jornada laboral, plusos, etc.) i els mitjans de conciliació de la vida personal i
laboral.
b) Pla de formació i reciclatge.

