Expedient C 09/2019

INFORME TÈCNIC

SOL·LICITANT: Consell Comarcal del Baix Camp.
ASSUMPTE: Sol·licitud d’informe tècnic sobre la valoració dels criteris subjectius de la licitació del servei
d’assessorament jurídic del SIAD del Baix Camp, expedient C 09/2019.
FETS: Les empreses que han presentat les seves ofertes dins el termini en aquesta licitació, i per tant, caldrà
valorar són les següents:
−
−
−

JORDI PRAT ALTARRIBA
MONTSERRAT LLADO ARMENGOL
PILAR ESTEBAN RODRIGUEZ

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: Els criteris per a valorar les ofertes, d’acord amb les especificacions establertes en
el PCAP son els següents:
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR
Memòria (de 0 a 6 punts)
Es valorarà fins a un màxim d’1 punt cadascun dels següents apartats desenvolupats a la memòria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Coneixement de la realitat actual de la població de dones de la comarca
Situacions conflictives que poden afectar la independència i integritat de les dones
Objectius de la intervenció lletrada en l’atenció a la dona, d’acord amb les lleis vigents
Durada estimada i plantejament de l’estructura de la intervenció lletrada
Funcions i objectius del SIAD
Regim d’incompatibilitats derivades de la intervenció i l’assessorament

PUNTUACIÓ: El resultat d’aquesta valoració es detalla a continuació:
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Expedient C 09/2019

Sobre B : MONTSERRAT LLADO ARMENGOL

Memòria

descriptiva

del

servei

d’assessorament jurídic del SIAD del
Baix Camp.
1.Coneixement de la realitat actual de la
població de dones de la comarca

2.Situacions conflictives que poden
afectar la independència i integritat de
les dones
3. Objectius de la intervenció lletrada en
l’atenció a la dona, d’acord amb les lleis
vigents

4.Durada estimada i plantejament de
l’estructura de la intervenció lletrada

Puntuació
màxima

1

1

1

Desglossament detallat entre objectiu general i
els específics , a la vegada que determinis els
indicadors d’avaluació

0,75

1

TOTAL PUNTUACIÓ

•

Estudi ampli de la població del Baix Camp per
edats, dependència, envelliment, immigració.....
de l’estructura del teixit associatiu i òrgans
consultius adreçat a dones
Nomena les situació conflictives i desglossa el
protocol de violència masclista del Baix Camp,
allotjament d’urgència i els TAMS

5.Funcions i objectius del SIAD

6.Regim d’incompatibilitats derivades
de la intervenció i l’assessorament

Puntuació total: 5,75 punts

Ens desglossa la metodologia de treball,
especificant el treball individual i el treball
grupal, proposant la creació d’un “grup de gestió
de guarda i custodia” . Especifica temps en
minuts.
Anomena totes les tipologies d’assessorament
que s’han de prestar dins un SIAD: psicològica,
jurídica, laboral , social i familiar.
Es centra molt adequadament en la
“Sensibilització social” que s’ha de dur a terme
dins el SIAD.
Correcte

1
5,75

Hi ha una errada en l’enumeració dels apartats de la memòria, que la comissió no ha tingut en
consideració.
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Sobre B : PILAR ESTEBAN RODRIGUEZ

Memòria

descriptiva

del

servei

d’assessorament jurídic del SIAD del
Baix Camp.
1.Coneixement de la realitat actual de la
població de dones de la comarca
2.Situacions conflictives que poden
afectar la independència i integritat de
les dones

Puntuació
màxima

0,75

1

3. Objectius de la intervenció lletrada en
l’atenció a la dona, d’acord amb les lleis
vigents

1

4.Durada estimada i plantejament de
l’estructura de la intervenció lletrada

1

5.Funcions i objectius del SIAD
1

6.Regim d’incompatibilitats derivades
de la intervenció i l’assessorament
TOTAL PUNTUACIÓ

Puntuació total: 5,75 punts
Estudi de la població del Baix Camp, diferenciant
entre dones urbanes i rurals i la importància del
teixit associatiu.
Anomena les situacions conflictives i com
afecten realment a la desigualtat de gènere real
entre dones i hores

Es centra adequadament en l’assistència
lletrada com a objectiu principal, a la vegada
que incideix en la valoració de risc de les dones i
la informació cap a la víctima de les mesures
adequades de protecció tot relacionat amb lleis,
convenis i LECRIM
Proposa una sistematizació del procediment de
l’assessorament jurídic de forma específica i
concreta, a la vegada no limita els minuts
d’intervenció de la lletrada.
Anomena totes les tipologies d’assessorament
que s’han de prestar dins un SIAD: psicològica,
jurídica, laboral , social i familiar.
Anomena el serveis i recursos a disposició de la
dona, com poden ser telèfons d’atenció a la
víctima, servei de justícia gratuïta i el torn d’ofici
dels advocats.
Correcte

1
5,75
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Sobre B : JORDI PRAT ALTARRIBA

Memòria

descriptiva

del

servei

d’assessorament jurídic del SIAD del
Baix Camp.
1.Coneixement de la realitat actual de la
població de dones de la comarca
2.Situacions conflictives que poden
afectar la independència i integritat de
les dones
3. Objectius de la intervenció lletrada en
l’atenció a la dona, d’acord amb les lleis
vigents
4.Durada estimada i plantejament de
l’estructura de la intervenció lletrada

Puntuació
màxima

0,50

0,75

0,25

0,50

5.Funcions i objectius del SIAD
0,50

6.Regim d’incompatibilitats derivades de
la intervenció i l’assessorament
TOTAL PUNTUACIÓ

Puntuació total:3,50 punts
Sols informa de les dades estadístiques extretes
de l’IDESCAT

Fa un llistat de les possibles situacions personals
que poden repercutir /afavorir a la violència i
desglossa la tipologia de violències contra les
dones
Poc desenvolupat, anomena molt genèricament
els objectius sense donar cap mena d’explicació
ni anomenar cap llei.

Fa una proposta de millores, però no es planteja
una estructura detallada d’intervenció.

Poc desenvolupat, sols es centre en
l’assessorament legal, sense anomenar el suport
Psicològic , orientació social i laboral , a la vegada
que es realitza la dinamització de les associacions
en vers l’igualtat,...
Correcte

1
3,5

I perquè així consti i tingui els efectes oportuns es lliura aquest informe.
Signatura
CPISR-1 C
Dolors
Izquierdo
Pozo

Signat digitalment
per CPISR-1 C
Dolors Izquierdo
Pozo
Data: 2019.12.10
11:57:08 +01'00'
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