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OFERTES LICITADORS 

 

 

2) CIAC - FORMACIO I GESTIO DE RECURSOS HUMANS SL, pel que fa al LOT 1, licita 

per un import de 620.501,46 € amb l’IVA inclòs. 

 

Ofereix com a millores: per ampliació del número d’hores de tallers, 170 hores per curs entre tots els 

casals del lot; per innovacions en noves tecnologia, 16 ordinadors portàtils, 1 projector i 1 pantalla. 

En relació al criteris de caràcter social i lingüístic, per ampliació d’hores contractades dins la jornada 

laboral del personal informador, es compromet a ampliar un total de 12 hores setmanals; per Igualtat 

d’oportunitats entre dones i homes, declara que té desenvolupat i implantat un Pla d’Igualtat i un Pla 

de Conciliació (els quals adjunten), i pels Criteris lingüístics, aporta titulacions de coneixements de 

català del seu personal. 

 

I, pel que fa al LOT 2, licita per un import de 621.705,59 € amb l’IVA inclòs. 

 

Ofereix com a millores: per ampliació del número d’hores de tallers, 220 hores per curs entre tots els 

casals del lot; per innovacions en noves tecnologia, 16 ordinadors portàtils, 1 projector i 1 pantalla. 

En relació al criteris de caràcter social i lingüístic, per ampliació d’hores contractades dins la jornada 

laboral del personal informador, es compromet a ampliar un total de 12 hores setmanals; per Igualtat 

d’oportunitats entre dones i homes, declara que té desenvolupat i implantat un Pla d’Igualtat i un Pla 

de Conciliació (els quals adjunten), i pels Criteris lingüístics, aporta titulacions de coneixements de 

català del seu personal. 

 

3) ESTUDI 6 GESTIO SOCIOEDUCATIVA SL, pel que fa al LOT 1, licita per un import de 

598.141,04 € amb l’IVA inclòs. 

 

Ofereix com a millores: per augment del número d’hores de tallers, 300 hores per curs; per 

innovacions en noves tecnologia, 16 ordinadors portàtils, 1 projector i 1 pantalla. 

En relació al criteris de caràcter social i lingüístic, per creació d’ocupació, proposa augmentar un 

total de 10 hores setmanals la jornada laboral del personal informador; per Igualtat d’oportunitats 

entre dones i homes, declara que va signar el II Pla d’Igualtat de l’empresa el 2017 (el qual adjunta) i 

pels Criteris lingüístics, aporta titulacions de coneixements de català del seu personal. 

 

I, pel que fa al LOT 2, licita per un import de 598.223,90€ amb l’IVA inclòs. 

 

Ofereix com a millores: per augment del número d’hores de tallers, 300 hores per curs; per 

innovacions en noves tecnologia, 16 ordinadors portàtils, 1 projector i 1 pantalla. 

En relació al criteris de caràcter social i lingüístic, per creació d’ocupació, proposa augmentar un 

total de 10 hores setmanals la jornada laboral del personal informador; per Igualtat d’oportunitats 

entre dones i homes, declara que va signar el II Pla d’Igualtat de l’empresa el 2017 (el qual adjunta) i 

pels Criteris lingüístics, aporta titulacions de coneixements de català del seu personal. 

La Mesa acorda que les ofertes es trametin a la comissió tècnica perquè apliqui els criteris de 

valoració mitjançant fórmules previstos a l’apartat A.2 del Quadre de criteris d’adjudicació del 

contracte.  

 


