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OFERTES LICITADORS 

 
3) ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL licita per un import de 533.832,30 € sense 
IVA. 
 
Es compromet a que la mitjana mensual d’hores de tallers i activitats garantides és de 254 hores i 
a realitzar 60 hores trimestrals per dur a terme activitats i tallers amb objectius de fomentar la 
igualtat entre dones i homes i la visibilitat i l’empoderament de les dones. 
 
Aporta currículum i titulació de la única persona que es contractarà com a oficial administrativa, 
ja que la resta de personal es objecte de subrogació. 
 
Quant als criteris d’adjudicació de caràcter social, es compromet a dur a terme el pla de formació 
de personal (adjunta Pla d’Avaluació i Millora del Desenvolupament professional) i a actualitzar 
les categories de treball del personal amb la conseqüent actualització i millora del salaris de la 
següent manera: 

• Directora de programes i equipaments +14,98 %, 
• Tècnic Programació de tallers i activitats + 6,57 % 
• Tècnica informàtica: +9,25 % 
• Tècnica infància +13,71 % 
• Monitora informadora – Animadora Sociocultural + 9,33 % 
• Auxiliar informadora + 9,67 % 
• Auxiliar informadora + 9,67 € 
• Oficial Administrativa + 9,21 % s/conveni 

 
Garanteix l’avaluació de riscs derivats de l’organització del treball incloent l’avaluació de riscs 
psicosocials. 
 
Quant a les mesures per prevenir l’assetjament sexual i moral entre el personal, s’inclou una 
declaració de rebuig radicar de l’empresa i compromís d’inclusió al règim intern de les mesures 
d’organització per prevenir l’assetjament sexual i moral. 
 
També es compromet a realitzar un mínim de 10 hores de formació a tot el personal contractat 
per executar el servei per prevenir l’assetjament sexual i moral. 
 
Pel que fa als criteris d’adjudicació de caràcter mediambiental declara que durà a terme el Pla de 
Mesures per a la Sostenibilitat Mediambiental (adjunta Pla), garanteix l’adquisició de productes 
eclògics i respectuosos amb el medi ambient, realitzar un mínim de 10 hores de formació en 
matèria mediambiental per al personal encarregat de l’execució del servei, identificar polítiques i 
criteris de selecció de proveïdors de proximitat i realitzar un mínim de 40 hores trimestral 
d’activitats i tallers realitzats amb objectiu de reutilització i reciclatge de materials i objectes. 
 
Quant a l’aportació de recursos audiovisuals, es comprometen a aportar una Smart TV 
respectuosa amb la singularitat de l’edifici valorat en 1.307,34 €. Aporta pressupost. 
 
I, quant a l’aportació i reposició de materials i recursos pedagògics, es compromet a adquirir 
material per a taller de cuina per un import de 726,60 €. Aporta pressupost. 



 
6) ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL licita per un import de 549.814,02 € sense IVA. 
 
Es compromet a que la mitjana mensual d’hores de tallers i activitats garantides és de 300 hores i 
a realitzar 80 hores trimestrals per dur a terme activitats i tallers amb objectius de fomentar la 
igualtat entre dones i homes i la visibilitat i l’empoderament de les dones. 
 
Aporta proposta a la millora en les condicions contractuals i salarials del personal, pla de 
formació contínua, mesures de qualitat, procés de formació, calendaris de formacions pròpies, el 
personal gaudirà de 7 dies d’assumptes propis de lliure disposició a l’any, el treballador cobrarà, 
a càrrec de l’empresa, el percentatge que afegit a la prestació de la Seguretat Social li garanteixi 
com a mínim els ingresso diaris reals que estigui percebent quan età en actiu. 
 
Garanteix l’avaluació de riscs derivats de l’organització del treball, aporta declaració en relació 
al personal a subrogar i de nova contractació. 
 
Aporta mesures per a la sostenibilitat mediambiental, garanteix l’adquisició de productes 
ecològics i respectuosos amb el medi ambient, garanteix realitzar un mínim de 10 hores de 
formació en matèria mediambiental per al personal i la selecció de proveïdors de proximitat. 
 
També declara que ofereix 40 hores trimestral garantides d’activitats i tallers realitzats amb 
objectiu de reutilització i reciclatge de materials i objectes. 
 
Quant a l’aportació de recursos audiovisuals, es comprometen a aportar un altaveu 
autoamplificat i dos ordinadors portàtils i altre material audiovisual fins un màxim de 3.000,00 €.  
 
Pel que fa a l’aportació i reposició de materials, ofereix 5 Fly Banners Tipus Vela per un preu de 
608,81 € i la compra de FOAM - Material esportiu i de psicomotricitat amb un màxim de 500 €. 
 
 


