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Serveis Socials

INFORME COMPLEMENTARI DE L’INFORME JUSTIFICATIU

En data 25/10/2021 la cap del Servei d’Atenció Social/Acció Social emet informe
justificatiu per la contractació del servei del Projecte RADARS.
En data 2/11/2021 s’aprova la iniciació de l’expedient de contractació.
És necessari fer les següents modificacions respecta a l’informe justificatiu inicial:
A l’apartat 11.a) Requisits de solvència tècnica, en relació a la declaració feta pel
representant de l’empresa o apoderat, en el seu cas, sobre la xifra global de negocis dels
darrers tres anys (2019-2021), haurà de ser igual o superior als 40.000,00 € anuals, en
comptes de 50.000,00 que es va indicar inicialment.
A l’apartat 11.b) Requisits de solvència tècnica i/o professional per a contractes de
serveis, sobre la relació dels 3 principals serveis d’atenció comunitària o acció social
realitzats els darrers tres anys que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat,
dels mateixos, l’import mínim de cada actuació ha de ser de 10.000,00 €, en comptes de
15.000,00 € que es van indicar inicialment.
Donat que als requisits de solvència tècnica ja s’exigeixen 3 serveis d’atenció comunitària
o acció social, s’elimina la primera part de l’apartat 13.2.a) EXPERIÈNCIA EN EL MATEIX
SERVEI, pel qual es donaven 5 punts, l’apartat 13.2.a) quedarà de la següent manera:
13.2.a) Experiència professionals: 10 punts.
EXPERIÈNCIA EN SERVEIS SIMILARS DE LES PERSONES QUE
Màxim 10
OFERIRAN EL SERVEI
punts
Es justificarà mitjançant l’aportació d’informació de les seves accions,
aportacions i valoracions a projectes del mateix caire.
1 punt per cada 6 mesos complerts d’experiència/persona, superior a l’experiència
mínima exigida:
La persona responsable de l’execució del contracte:

PUNTS TOTALS EXPERIÈNCIA

Màxim 10 punts

Cap del Servei d’Atenció Social/Acció Social

Ana José Muñoz Medina

Signatura 1 de 1

24/11/2021 Decret 2020/1613

La persona tècnica adscrita a l’execució del contracte:

Mínim exigit: 2 anys d’experiència com a mínim en
direcció
de contractes similars.
Mínim exigit:
- Una experiència mínima de 8 mesos.

Per descarregar
una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
Ajuntame
siguiententpágina
de web

Premia
de
Codi Segur
de Validació

96011885e5044a7fa066c50002f8bf6d001

Mar-TE
Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

