
 

Contractació
Pública

Serveis d'assessorament jurídic per als Serveis Socials Bàsics i per al Servei
d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcla del Baix Penedès

Consisteix en la prestació del servei d'assessorament jurídic a professionals dels Equips Bàsics d'Atenció
Social del Departament del Serveis Socials i a usuàries del Servei In-formació i Atenció a la Dona (SIAD) del

Consell Comarcal del Baix Penedès

En relació a les usuàries de SIAD, el servei d'assessorament legal és una de les presta-cions que conformen el SIAD comarcal . Aquest és
un servei diürn, ubicat al Consell Comarcal del Baix Penedès, que dóna resposta a les diferents demandes d'informació i atenció a les
dones dels diferents municipis de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) on la gestió dels serveis socials la realitza el Consell Comarcal,
amb el suport de l'Institut Català de les Dones.

L'àmbit territorial del SIAD de l'ABSS és el format pels municipis de menys de 20.000 ha-bitants del Baix Penedès

El servei ofereix un conjunt de recursos per tal de contribuir a que les dones puguin exercitar els seus drets sense discriminacions. Aquest
servei ha d'oferir informació, orien-tació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones: àm-bit laboral,
social, personal, familiar i altres, fent especial atenció a la detecció de les vio-lències contra les dones, i establint els mecanismes
d'informació i derivació als serveis especialitzats.

El SIAD comarcal està vinculat amb els Serveis Socials dels municipis i mantenen una relació continuada per tal d'evitar duplicitats i per
l'aprofitament dels recursos disponibles. L'accés als serveis dels SIAD Comarcal, es realitza mitjançant la derivació dels serveis socials
dels municipis de menys de 20.000 habitants, tot i que no és l'única forma d'accés al servei.

10.920,00 € sense IVA 13.213,20 € IVA inclòs (21,00%)

2 anys

Baix PenedèsÀmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la prestació:

 

Compra d'innovació:

Tramitació amb mesures de gestió eficient:

Procediment de licitació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Consell Comarcal del Baix Penedès

Exp. 3968/2017

Ordinari

Serveis

serveis jurídics

Obert

Sí

No

Dades del contracte



13/10/17 14:00 h

27.027,00 € sense IVA

No

26/10/17 12:00 Sala de Plens del Consell Comarcal del Baix
Penedès, pl. del Centre, 5, 43700 El Vendrell

Sí

Dues pròrrogues anuals per voluntat de les parts (2020 i 2021), més 6 mesos màxim a
la resolució del contracte.

No

29/11/17

29/12/17

2

Maldonado i Padró Advocats Associats, SCP
Espanya

11.954,80 € amb IVA
9.880,00 €Import sense IVA:

Import:
Nacionalitat:
Denominació:

Dades de l'empresa adjudicatària:

Número d'ofertes rebudes:

Data de formalització del contracte:

Data d'adjudicació del contracte:

Es compra innovació:

NoReserva social:

Data de publicació:

 

Informació complementària sobre la pròrroga:

Pròrroga:

Obertura de pliques (Obertura pública de sobre C de les pliques) :

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Termini de presentació d'ofertes:

Dades de la formalització

19/01/18 10:00 h
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