
 

Exp. 2018-018-A 
OFERTES LICITADORS 

 

1) ASSOCIACIÓ AMÉS licita per un import de 313.391,47€ amb l’IVA exempt. 

 

Aporta un estudi econòmic. Pel que fa a les mesures de clàusules socials ofereix Millores de 

conciliació: estabilitat del lloc de treball, flexibilitat temporal i espacial, proximitat de treball al 

domicili, facilitar el canvi de torns, protocol de protecció per a treballadores víctimes de violència 

de gènere, permís no retribuït per malaltia de fills/es o familiars, permís no retribuït per 

acompanyar a familiars o persones dependents al mèdic, preferència per escollir torn per motius 

personals o familiars, protocol de protecció de la maternitat, autonomia per organitzar el permís de 

lactància, formació específica del lloc de treball, igualtat d’oportunitats, oportunitats de creixement 

professional amb independència del gènere, formació en prevenció de riscs laborals i calendari 

d’aplicació de les mesures.  

Aporta un Pla de formació i reciclatge. 

 

I, pel que fa a les millores sense contraprestació econòmica, ofereix material no fungible i 

inventariable per a iniciació musical, activitats físiques, activitats mediambientals, hàbits 

saludables, noves tecnologies, multi-manualitats i bricolatges, activitats puntuals i intercentres i 

activitats culturals, puntuals i intercentres;  proposta d’activitats preventives a realitzar als sectors i 

intersectorials, propostes complementàries adreçades a que joves siguin promotors d’activitats 

comunitàries adreçades a altres col·lectius. 

També presenta oferta de professionals de suport. 

 

3) FUNDACIO PERE TARRES licita per un preu/hora laborable  de 28,83€ IVA exempt i un 

import total de 313.439,76€ IVA exempt per les 10.872 hores presencials d’actuacions 

comunitàries d’oci preventiu. 

 

Aporta un estudi econòmic. Pel que fa a les mesures de clàusules socials ofereix mesures de 

Conciliació per la vida familiar i laboral: assignació del lloc de treball, borsa d’hores i personal de 

substitucions, complementarietat de la contractació, estabilitat de l’equip, pla d’igualtat i mesures 

de conciliació de la vida personal, laboral i familiar; Pla de formació i reciclatge de l’equip de 

treball: formació d’acollida, formació en riscs laborals, formacions específiques per a l’equip de 

treball i altres formacions. 

I, pel que fa a les millores sense contraprestació econòmica, ofereix material no fungible i 

inventariable per a millora les actuacions: dotació de tablets als CMSS i manteniment i dotació de 

fons lúdic; oferta i proposta d’activitats preventives a realitzar als sectors o intersectorials: 

promoció i educació per a la salut, prevenció a la llar i al carrer i educació per la pau i la 

convivència; oferta i propostes complementàries adreçades a joves que siguin promotors 

d’activitats comunitàries adreçades a altres col·lectius; i professionals de suport per a la realització 

d’activitats amb reforç de l’equip educatiu amb personal amb pràctiques. 

 


