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OFERTES DELS LICITADORS 
 
1) FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU SERVEIS SOCIALS MALLOR CA licita per un import 
d’1.437.521,27 € amb l’IVA exempt amb l’estudi econòmic justificatiu dels costos. 
 
En relació a les millores sense contraprestació econòmica ofereix: 

- Les activitats d’esplai i esportives tals com els esplais, les Escoles d’Estiu o activitats 
esportives fins a un màxim de 20 places. 

- 10 persones voluntàries per a que, de forma estable i coetàniament amb la resta de 
voluntaris, aporti 5 o més hores de dedicació setmanal per a activitats de reforç escolar i 
esplai. Aporta un Pla de voluntariat. 

 
Pel que fa a les mesures de clàusules socials aporta: 

- Pla d’Igualtat de la Fundació Sant Joan de Deu Serveis Socials de Mallorca. 
- Pla de Formació 2016 i un Manual d’Acolliment. 

 
2) INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS (IN TRESS) licita per un import 
d’1.322.063,54€ amb l’IVA exempt amb l’estudi econòmic justificatiu dels costos. 
 
En relació a les millores sense contraprestació econòmica ofereix: 

- 20 places per a activitats d’esplai i esportives a realitzar fora de les instal·lacions del servei. 
- 10 persones voluntàries per participar en activitats de reforç escolar i esplai, que es 

comprometin amb un mínim de 5 hores de dedicació setmanal de forma estable durant el 
temps de la vigència del contracte. 

 
Pel que fa a les mesures de clàusules socials aporta: 

- Mesures de conciliació de la vida familiar i professional: II Pla d’igualtat d’oportunitats de 
dones i homes (PIO-2) 2015-2017 

- Pla de formació i reciclatge dels treballadors en l’àmbit de l’acollida – Novembre 2016 
 
4) FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT licita per un import d’1.413.378,04 € amb l’IVA 
exempt amb l’estudi econòmic justificatiu dels costos. 
 
En relació a les millores sense contraprestació econòmica ofereix: 

- 20 places per a la realització d’activitats d’esplai i esportives a realitzar fora del servei 
d’Acolliment Municipal per a famílies, amb aquesta finalitat el servei proposarà l’ús de les 
instal·lacions i activitats esportives programades per l’IME a les persones acollides al 
servei. 

- 10 persones voluntàries que, de forma estable i coetàniament amb la resta de persones 
voluntàries, realitzaran la seva tasca voluntària com a mínim, durant 5 hores setmanals. Així 
mateix certifica l’adhesió a la Plataforma de voluntaris de les Illes Balears,  Plavib i al 
Portal de voluntaris de la Universitat de les Illes Balears. 

 
Pel que fa a les mesures de clàusules socials aporta: 

- Mesures per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, amb un Pla d’igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones – Fundació Salut i Comunitat Juny 2011, amb  el 
compromís de l’entitat amb la igualtat d’oportunitat dins els diversos àmbits o àrees 
d’intervenció. 

- Pla de formació i reciclatge del servei. 
 


