
 

CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO, DOS 
SERVIZOS DUN/HA AXENTE DE IGUALDADE NO CENTRO DE INFORMACIÓN Á 
MULLER (CIM) DA MANCOMUNIDADE DO SALNÉS. 

TRAMITACIÓN ORDINARIA. LICITACIÓN ELECTRÓNICA. 

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO:  SEN IVE 

 
 
 
 

PROVIDENCIA DA PRESIDENCIA 
 

A Mancomunidade do Salnés presta de maneira mancomunada aos concellos de 
Cambados, Meaño, Meis, Meaño, Ribadumia e Vilanova de Arousa un servizo público 
de atención ás mulleres en situación de vulnerabilidade, que ten como obxectivo dar 
resposta de xeito persoal e inmediato ás necesidades das usuarias de ditos concellos 
da comarca, ofrecéndolles un asesoramento xurídico, asistencia psicolóxica, 
intervención por parte da axente de igualdade, así coma información ampla en materia 
de recursos. 

Dado o actual escenario de crise económica que afecta tamén aos concellos, obriga a 
impulsar medidas relativas á xestión eficaz e eficiente dos recursos dispoñibles, co 
obxecto de poder continuar prestando ou prestar os servizos aos cidadáns en condicións 
de calidade que satisfagan ás súas necesidades. A prestación dos servizos públicos, o 
seu fomento e a promoción das actividades esixen un elevado custo, tanto de 
instalación, de adquisición coma de funcionamento e xestión, que fai necesaria a 
colaboración entre distintas administracións locais, coa finalidade de poder prestar un 
servizo, neste caso Axente de Igualdade, que na actualidade se considera 
imprescindible. Debido a isto, vense solicitando nos últimos anos unha subvención para 
tal fin. 

Considerando que se trata dun servizo que se financia anualmente mediante 
subvención, concedida por parte da Secretaría Xeral de Igualdade e, dado que a 
contratación queda condicionada á efectiva concesión, faise precisa por tanto a súa 
contratación a través dunha empresa externa. 

Vista a necesidade de levar a cabo a contratación do servizo, consistente na realización 
de accións para a loita contra a discriminación por razón de sexo, promovendo a 
igualdade entre sexos co fin de incrementar a participación da poboación laboral e 
contribuír así ao crecemento e á cohesión social. 

 
Por todo isto, DISPOÑO:  
 
PRIMEIRO.-  
Ordenar a incoación de expediente de contratación do servizo, por procedemento aberto 
simplificado, para o desenvolvemento das funcións que lle corresponden á Axente de 
Igualdade dentro do CIM da Mancomunidade do Salnés. 

 
SEGUNDO.-  
Que a intervención emita un informe sobre a porcentaxe que supón a contratación en 
relación cos recursos ordinarios do orzamento vixente para os efectos de determinar o 
órgano competente para contratar, así como a aplicación presupostaria. 
 



 

TERCEIRO.- 
Que a secretaría emita un informe sobre a lexislación aplicable e sobre o procedemento 
que hai que seguir, así como a redacción do prego de cláusulas administrativas 
particulares e prescricións técnicas. 

 

 

 

 

A PRESIDENTA, 

Marta Giráldez Barral. 


