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ANUNCI DE LICITACIÓ

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 5833979 P0RNQ-M9BB8-L0C0U 97B0AF0EC40F6E6FA0F70C069AEE608C4AEB170E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

De Ajuntament de Girona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (expedient
2021001328).

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Girona
b) Número d’identificació: 1707920002.
c) Dependència que tramita l'expedient: Regidoria drets Socials i Cooperació
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 2021001328.

2. Obtenció de la documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de Girona.
b) Domicili: Plaça del vi, 1
c) Localitat i codi postal: Girona CP: 17004.
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972 419 404
f) Adreça electrònica: cristina.vila@ajgirona.cat ; judit.font@ajgirona.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/girona/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 9 de març de 2021
i) Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9h a 14h.

3. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: Contractació DE L'ELABORACIÓ D'UN PLA D'IGUALTAT D'EMPRESA PER A

L'AJUNTAMENT DE GIRONA
L'Ajuntament de Girona va redactar i aprovar el primer Pla D'Igualtat d'empresa el maig de 2013, en
compliment de la Llei orgànica 3/2007 d'igualtat efectiva entre homes i dones d'àmbit estatal.
No obstant, el 2017 va caducar del Pla d'Igualtat d'Empresa de l'Ajuntament de Girona per aplicació de la
vigència de 4 anys que preveu la de la llei d'igualtat 17/2015.
Els ens locals que tenen òrgans específics de representació del personal a llur servei han d'aprovar un
Pla d'Igualtat de dones i homes, que s'ha de definir en el conveni col·lectiu o en el pacto o acords de
condicions de treball..."
Els plans d'igualtat de dones i homes del sector públic han de complir els requisits següents:
a) Fixar, amb l'elaboració prèvia d'una diagnosi de la situació, els objectius concrets d'igualtat efectiva a
assolir, les estratègies i les pràctiques a adoptar per a aconseguir-los, i també l'establiment de sistemes
eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.
b) Tenir en compte, entre altres, els àmbits d'actuació relatius a la: representativitat de les dones, l'accés,
la selecció, la promoció i el desenvolupament professionals, les condicions laborals, la conciliació de la
vida personal, laboral i familiar, la violència masclista, la prevenció de riscos laborals amb perspectiva
de gènere, la comunicació inclusiva i l'ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric, i també l'estratègia i
l'organització interna de l'organisme.
c) Incloure mesures específiques per a adequar-los, en cada cas, a les peculiaritats del personal docent,
sanitari, investigador i penitenciari, i també dels bombers, agents rurals i cossos i forces de seguretat.
d) Tenir en compte els representants del treballadors a l'hora d'elaborar-los i aprovar-los.
e) Regular en l'articulat l'avaluació pròpia, que ha d'ésser quadriennal.
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f) Formar part com a annex del conveni col·lectiu o pacte de condicions de l'Administració pública
corresponent o dels organismes autònoms, empreses públiques, consorcis, fundacions i altres entitats
amb personalitat jurídica pròpia en què sigui majoritària la representació directa de la Generalitat o de les
administracions locals."

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 5833979 P0RNQ-M9BB8-L0C0U 97B0AF0EC40F6E6FA0F70C069AEE608C4AEB170E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió per lots i número: no prodedeix.
d) Lloc d'execució: Girona
e) Termini d'execució: d'1 any.
f) Codi CPV: 98200000-5
g) Codi NUTS: ES512

4. Tramitació i procediment.
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment d'adjudicació: obert simplificat abreujat
d) S’aplica un acord marc: no.
e) S’aplica una subhasta electronica: no.

5. Pressupost de licitació.
a) El pressupost base de licitació és 13.043,80€. Aquest pressupost es desglossa en 10.780,00€ de

pressupost net més 2.263,80€ d’import de l'IVA calculat al tipus del 21%.
b) Valor estimat del contracte: 10.780,00 €, IVA exclòs.

6. Admissió de variants.
No

7. Garanties.
a) Provisional: no
b) Definitiva: no

8. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: no.
b) Solvència: no.

9. Criteris per a l'adjudicació del contracte.
S'estableix una pluralitat de criteris de valoració objectius que serviran de base per a l'adjudicació i que
s'indiquin per ordre decreixent d'importància degudament ponderats:
A. CRITERIS DE VALORACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES.
1. PREU DE L'OFERTA (PROPORCIONAL)

Es valorarà l'oferta de manera que la més econòmica se li assignarà la màxima puntuació. Les ofertes
s'avaluaran mitjançant l'aplicació de la fórmula següent:
(Núm. màxim de punts) x Preu de l'oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta = ----------------------------------------------------------------------------Preu de l'oferta que es puntua

2. EXPERIÈNCIA DE L'EQUIP EN LA ELABORACIÓ DE PLANS SIMILARS AL DE L'OBJECTE DEL

CONTRACTE
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Per valorar el major grau d'idoneïtat dels recursos que disposa l'empresa, es valorarà l'experiència l'equip
tècnic en l'elaboració de Plans d'igualtat d'empresa d'administracions públiques de similars
característiques a l'objecte del contracte.
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Aquesta valoració es farà mitjançant la relació dels Plans en els quals han participat aquests
professionals. Els projectes poden haver estat realitzat per l'empresa adjudicatària o per altres empreses.
Per cada Pla d'Igualtat presentat a valoració, caldrà indicar: (segons l'Annex 4)
- Nom del Pla i professionals que hi ha treballat
- Data d'inici i finalització (si és el cas)
- Administració publica clienta.
La presentació dels Plans a valoració es farà amb una declaració responsable conforme les dades
presentades sobre l'experiència professional són certes i l'equip tècnic aportat serà el responsable
d'executar el servei de l'objecte del contracte, seguint el model que figura a l'Annex 4.
Es podrà presentar una relació amb un màxim de 8 Plans, que es valorarà amb 5 punts per Pla fins a un
màxim de 40 punts.

3. FORMACIÓ ACADÈMICA DEL PERSONAL TÈCNIC

Es valorarà que l'equip tècnic estigui composat per professionals amb la següent formació acadèmica.
Fins a 20 punts.
- Titulació universitària especialitzada en igualtat de gènere: 10 punts per professional.
- Formació especialitzada en dinamització de processos participatius: 5 punts per professional.
- Formació especialitzada en redacció de Plans i projectes. 5 punts
Caldrà presentar la declaració responsable de la formació del personal tècnic d'acord amb el model que
figura a l'Annex 5.
L'Ajuntament es reserva el dret de demanar els documents o la informació necessària per comprovar que
les dades aportades són certes. Així mateix, l'Ajuntament exclourà del procés de licitació a l'empresa que
hagi proporcionat dades falses i emprendrà les accions legals oportunes.

PUNTUACIÓ TOTAL:

100 punts.

- PREU DE L'OFERTA (PROPORCIONAL)
- EXPERIÈNCIA DE L'EQUIP EN LA ELABORACIÓ DE
PLANS SIMILARS AL DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE
- FORMACIÓ ACADÈMICA DEL PERSONAL TÈCNIC

fins a 40 punts.
fins a 40 punts.
fins a 20 punts.

10. Condicions particulars per l’execució del contracte.
(indicar, si n'hi ha quines)

11. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: 9 de març de 2021
b) Documentació que cal presentar: Annexos 1, 2, 4 i 5.
c) Presentació d’ofertes:
-> Les ofertes es presentaran a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona:

https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1582.html
-> Les ofertes enviades per altres sistemes d’enviament no seran admeses.
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-> Per participar en la licitació d’aquest contracte s’ha d’enviar, a través de la seu electrònica de

l’Ajuntament, utilitzant el model d’instància general i dirigida a l’Àrea o servei que s’indica al principi
d’aquest plec, la següent documentació:
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- La declaració responsable que figura en l’annex 1 del PCAP degudament emplenada i signada pel
representant de l’empresa.
- L’oferta segons el model que figura en l’annex 2 del PCAP.
- La documentació referent a projectes realitzats segons el model que figura en l’annex 4 del PCAP.
- La declaració resonsable de l'experiènica segons el model que figura en l’annex 5 del PCAP.
-> L’oferta ha d’estar protegida contra la seva obertura amb una contrasenya. Si no es presenta en

aquestes condicions de forma que fora accessible pel receptor obrir-la, l’oferta serà exclosa.
-> Les empreses licitadores han de remetre la contrasenya del document que conté la seva oferta

immediatament finalitzat el termini de presentació d’ofertes i fins les 23:59 hores del tercer dia hàbil
següent a través de la seu electrònica, utilitzant el model d’instància general dirigida a l’Àrea o servei a la
que fa referència aquest plec i a la licitació a la que es refereix:
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1582.html
-> Si l’empresa licitadora no envia la contrasenya en el termini indicat es declararà la seva oferta exclosa

de la licitació.

12. Recurs.
Veure la clàusula 18 del plec de clàusules administratives particulars.

13. Contracte relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea.
(Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea)

La regidora delegada de Drets Socials i Cooperació

Nuria Pi Méndez
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