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DDeeppaarrttaammeenntt  eemmiissssoorr::  Secretaria 
PPrroocceeddiimmeenntt::  Cont. Serveis Obert 
NNúúmm..  dd’’eexxppeeddiieenntt::  SO2012/000161 
AAssssuummppttee::  Publicació en el perfil del contractista de l’adjudicació 

definitiva del contracte de serveis per a la prestació del 
Servei Socioeducatiu 

 
La Junta de Govern, a la seva sessió de dia 7 de novembre de 2012, va aprovar la 
següent proposta: 
 
Tramitat l’expedient de contractació i emès informe per part dels serveis tècnics 
municipals de ponderació dels criteris d’adjudicació disposats en el plec de 
condicions; 
 
En data 24 d’octubre de 2012, la mesa de contractació va aprovar la proposta 
d’adjudicació del contracte de serveis per a la prestació del Servei Socioeducatiu a 
l’empresa FUNDACIÓ PER  A LA FORMACIÓ I LA RECERCA per esser la que ha 
obtingut major puntuació, per la qual cosa se li va requerir perquè diposités la fiança 
definitiva i presentés la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment 
de les obligacions tributàries i de la seguretat social, disposar dels mitjans que 
s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte. 
 
En data 6 de novembre de 2012, l’empresa FUNDACIÓ PER  A LA FORMACIÓ I LA 
RECERCA va presentar la documentació requerida, per això procedeix l’adjudicació 
del contracte de serveis per a la prestació del Servei Socioeducatiu, per la qual cosa 
se sotmeten a la consideració de la Junta de Govern les següents PROPOSTES 
D’ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar l’informe emès per la sra. M. Magdalena Llinàs Català, cap de 
secció del departament municipal de Serveis Socials, que s’adjunta a aquesta 
proposta. 
 
SEGON.- Declarar vàlida la licitació del procediment per a l’adjudicació del contracte 
de serveis per a la prestació del Servei Socioeducatiu i en conseqüència aprovar 
l’adjudicació del contracte a l’empresa FUNDACIÓ PER  A LA FORMACIÓ I LA 
RECERCA per esser la que ha obtingut major puntuació del concurs, sota les 
següents condicions: 
 

1.- Condicions econòmiques: el contractista percebrà com a preu del 
contracte la quantitat oferta de 118.000 euros,  IVA exclòs, durant el termini 
de dos anys. 

 
2.- Altres condicions: l’adjudicatari haurà d’executar el contracte donant 
compliment al projecte i a la seva proposta tècnica, especialment pel que fa a 
les millores ofertes consistents en: 
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- Contractar el personal que s’adjunta a l’oferta, del qual s’han aportat les 
corresponents titulacions i curriculums vitaes. 
 
- Posar a disposició del Servei 2 telèfons mòbils smartphone o telèfon 
intel·ligent per a les dues educadores contractades. 
 
- Posar a disposició del servei una persona durant 3 mesos per a l’anàlisi de 
dades estadístiques. 
 
- Promoció d’activitats esportives per a les persones usuàries del Servei. 
Futbol, bàsquet, tennis, voleibol i aquàtiques. 

 
TERCER.- Facultar el Sr. Batle-president per a la signatura del contracte. 
 
QUART.- Comunicar aquesta adjudicació als licitadors i publicar-la en el perfil del 
contractista.” 
 
El qual es publica en el perfil del contractista de conformitat amb el que disposa el 
plec de condicions i l’art.137 de l’LCSP. 
 
Inca, 21 de novembre de 2012  
El batle-president 

 
 
Sign. Rafel Torres Gómez 
 
 


