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LC/NM/OA Exp. 2018/0003149

A LA CIUTAT DE BARCELONA, a les 12 hores i 10 minuts del dia 6 de novembre de
2019, es constitueix convocats en legal forma els seus membres, la Mesa de
Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, que resta presidida pel Sr. Carles
Barnés Garcia, cap del Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona i pels vocals
Sra. Isidra Guardiola Salinas, com a delegada de la secretària general, pel Sr. Gerard
Santafè Civit, com a delegat de l’interventor general, per la Sra. Mercedes Huerta
Carmona, tècnica assessora en matèria jurídica de l’Oficina de Suport Intern del Servei
d’Acció Social i per la secretària de la Mesa Sra. M. Dolores Carmona Fernández.
Assisteix, així mateix, un representant de la FUNDACIÓ PÍA AUTÒNOMA INSTITUT
PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI i de l’empresa EL RISELL, SCCL. Es
constitueix la present Mesa, amb l’objecte de procedir a la valoració de l’oferta
anormalment baixa i proposta d’adjudicació, mitjançant procediment obert amb més
d’un criteri d’adjudicació corresponent a “l’Acord marc amb un màxim de 5 empreses
per als serveis de suport tècnic als ens locals de la província de Barcelona en
matèria de serveis socials bàsics municipals i acció comunitària inclusiva,
dividit en 2 lots”, tot això de conformitat amb allò que disposen en els articles del 145 al
151, 157 i 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP).
S’aporta a la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic l’informe tècnic
de la valoració de les ofertes anormalment baixes i proposta d’adjudicació emès pel
Servei d’Acció Social, la part del qual interessa diu el següent:
(...)
Informe de valoració d’oferta anormalment baixa i proposta d’adjudicació del
procediment obert amb varis criteris de valoració relatiu a l’Acord Marc amb un
màxim de 5 empreses per als serveis de suport tècnic als ens locals de la província
de Barcelona en matèria de serveis socials bàsics municipals i acció comunitària
inclusiva, dividit en dos lots, aprovat per decret del diputat delegat d’Hisenda i
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de data 29 de març de
2019. El pressupost base de licitació de l’acord marc, formulat en termes de preus
unitaris, es fixa en la quantitat anual de 211.901,25 €, IVA inclòs, desglossat en
lots d’acord amb el següent detall:
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Àmbit de suport als Serveis
Socials municipals

Lot 1

Serveis Socials bàsics

Lot 2

Acció comunitària inclusiva

Pressupost IVA
exclòs

Import IVA
(21%)

Pressupost total
(IVA inclòs)

120.750,00 €

25.357,50 €

146.107,50 €

54.375,00 €

11.418,75 €

65.793,75 €

Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports següents:

Lot 1
Servei
Preu hora prestació
del servei

Lot 2
Servei
Preu hora prestació
del servei

Serveis Socials bàsics
Import preu
Import IVA
unitari (IVA
21%
exclòs)
75,00 €

15,75 €

Import preu unitari
IVA (inclòs)

Estimació d'hores
màximes a realitzar
(1 any)

90,75 €

1.610

Acció comunitària inclusiva
Import preu
Import IVA Import preu unitari
unitari (IVA
21%
IVA (inclòs)
exclòs)
75,00 €

15,75 €

90,75 €

Estimació d'hores
màximes a realitzar
(1 any)
725

En data 22-5-2019 la Mesa de contractació de l’Àrea de Presidència, va procedir a
l’obertura dels sobres A, corresponent a la documentació administrativa de les
següents empreses:

Plica núm. 1: EL RISELL S.C.C.L, es va presentar al lot 2.
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Plica núm. 2: INICIATIVES I DINÀMIQUES COMUNITÀRIES S.L, es va
presentar al lot 1.
Plica núm. 3: FUNDACIÓ PÍA AUTÒNOMA INSTITUT PERE TARRÉS
D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI (FUNDACIÓ PERE TARRÉS), es va presentar al
lot 1.
Plica núm. 4: NEÒPOLIS CONSULTORIA SOCIOPOLÍTICA S.L, es va
presentar al lot 2.
Plica núm. 5: COMTEC QUALITY S.A, es va presentar al lot 1.
Plica núm. 6: D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN S.A, es va presentar
al lot 1.
Plica núm. 7: ACTUA S.C.C.L, es va presentar al lot 1.
Plica núm. 8: ASSERTIS S.L, es va presentar al lot 1.
Plica núm. 9: FUNDACIÓ MARIANAO, es va presentar al lot 2.
Plica núm. 10: DEP INSTITUT S.L, es va presentar al lot 2.
Plica núm. 11: COL·LECTIU D’ANALISTES SOCIALS (D-CAS), es va
presentar al lot 2.

En data 29 de maig de 2019 la Mesa de contractació de l’Àrea de Presidència, va
procedir a l’obertura del sobre B de les empreses admeses, corresponent als criteris
que depenien d’un judici de valor.
En data 18 de setembre de 2019, la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, va
procedir a donar lectura de l’informe relatiu als criteris d’adjudicació que depenen d’un
judici de valor de data 8 d’agost de 2019 emès pel Servei d’Acció Social la part del
qual interessa diu el següent:
“(.../...)Els criteris que depenen d’un judici de valor per a l’adjudicació d’aquest
procediment obert i recollits en el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat
a l’efecte, són els següents:
Criteris que depenen d’un judici de valor (45%):

Criteri 1: Una proposta global per a tots els serveis a prestar sobre el lliurament de
l’informe o document final, eines de seguiment i implementació de resultats .. fins a 25
punts
Es valorarà:
a. El format del lliurament de l’informe final ( en el cas del lot 1, apartat 4.1
c) i del lot 2, apartat 4.2 c) del PPT) i del document final (en el cas dels
Espais d’intercanvi dels plans locals d’acció comunitària inclusiva, apartat
4.2 c del PPT) en relació a la seva versatilitat i la incorporació d’elements
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visuals i gràfics que permetin una visualització àgil, entenedora i una
efectiva difusió del resultats.....................................................fins a 10 punts
b. Incorporació d’un pla de gestió del canvi que permeti la implementació del
servei i l’adaptació al funcionament dels ens locals i la seva integració en la
pròpia organització.................................................................. fins a 10 punts
c. Incorporació d’estratègies que garanteixin la vigència, validesa i
actualització del servei així com un sistema que permeti establir indicadors i
auditar el grau de compliments dels objectius establerts ........ fins a 5 punts

Criteri 2: Proposta metodològica de la prestació del servei.......................fins a 20 punts
Una proposta específica per a cada un dels serveis a prestar...........fins a 15 punts
Es tindrà en compte:
a. L’estructura del pla de treball, la previsió d’objectius generals i específics i
el seu grau de coherència i relació amb les activitats previstes. Així com la
determinació del cronograma per complir amb la finalitat del servei.
b. Aportació de dinàmiques de treball i eines metodològiques innovadores que
suposin una millora qualitativa del servei a prestar.
Una proposta global per a tots els serveis a prestar............................. fins a 5 punts
Es tindrà en compte:
a. El grau de detall de les actuacions previstes en el pla de treball i la previsió
d’un contingut coherent amb el model conceptual i metodològic ajustat a les
característiques de cada lot.
b. La determinació de les tasques i funcions de l’equip en relació a la
coordinació i comunicació amb els agents implicats seguint un model
d’eficiència en la gestió i organització.

La valoració de les ofertes presentades per les empreses admeses tenint en compte
aquests criteris és la següent:
Criteri 1: Una proposta global per a tots els serveis a prestar sobre el lliurament de
l’informe o document final, eines de seguiment i implementació de resultats . fins a 25
punts

Proposta de D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN S.A.
Punts: 25 punts
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Respecte a la proposta sobre el lliurament de l’informe es considera que aquesta és
molt complerta, presenta un adequat nivell de concreció i aporta elements de valor a
la presentació de l'informe final com són: mapes d'indicadors, mapes de relacions
entre indicadors de gestió i de resultat, ús d’infografies per a presentar visualment les
principals conclusions o resultats i ús d’icones. Així mateix, es valora positivament la
incorporació de matrius, esquemes i mapes d’idees.
Destaca la proposta que contempla la preparació de resums executius ja que suposa
un valor afegit.
Es valora positivament l’aportació d’exemples gràfics que permeten evidenciar la
viabilitat de les propostes que realitzen.
Punts: 10
Respecte a la incorporació del pla de gestió del canvi es valora molt positivament
l’anàlisi conceptual de la gestió del canvi i, en especial, la proposta de matriu de gestió
del canvi i matriu de priorització d’accions per tipologia i actor. Incorpora un full de ruta
detallat per a la implementació de la gestió del canvi.
Punts: 10
Respecte a la incorporació d’estratègies per a la vigència del servei i el sistema
d’indicadors, realitza una proposta detallada i complerta i d'alt valor sobre les
estratègies per a garantir la validesa i actualització dels serveis. Es valora molt
positivament la concreció de la proposta pel que fa a estratègies, eines i el sistema
d’indicadors, ja que aporta quatre grans eixos: pautes metodològiques i accessibilitat
de les eines de treball, full de ruta per a la millora contínua, quadre de comandament
del pla de millora i pautes per a la formalització de grups de millora.
Punts:5

Proposta de ACTUA S.C.C.L.
Punts: 6 punts
Respecte a la proposta sobre el lliurament de l’informe es considera que la presentació
de la proposta és incomplerta i presenta una estructura massa esquemàtica. Es centra
en la descripció d’accions d’una forma superficial sense entrar en detall i concretar.
Planteja el model d’informe sense incorporar aportació gràfica i exemples.
Punts:2
Respecte a la incorporació del pla de gestió del canvi, es descriu a grans trets un pla
de treball però manca una major concreció dels procediments i com s'adaptaria el
servei al funcionament de cada ens local i a la seva organització.
Punts:3
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Respecte a la incorporació d’estratègies per a la vigència del servei i el sistema
d’indicadors.
Descriu dins l’apartat de qualitat els eixos d’uns indicadors sobre resultats i
valoracions, però sense cap proposta concreta d’un sistema d’indicadors i/o
estratègies per avaluar el nivell de compliment dels objectius establerts.
Punts:1
Proposta de ASSERTIS S.L.
Punts: 11 punts
Respecte a la proposta sobre el lliurament de l’informe la proposta contempla un índex
del contingut bàsic que ha de contenir l’informe però sense desenvolupar. Es valora
positivament la proposta d’un informe executiu.
La proposta d’elements visuals és bàsica, responen a recursos estàndards no
desenvolupats específicament pel projecte. Es valora positivament la incorporació
d’exemples gràfics com: mapes, gràfiques, infografies, símbols i formes que faciliten la
comprensió i difusió de la informació.
Punts:5
Respecte a la incorporació del pla de gestió del canvi, es valora especialment la
inclusió d'exemples sobre l'aplicabilitat de les eines de seguiment (qüestionari
d'autoavaluació o quadre de comandament) però manca una major descripció
metodològica i l’estructura esquemàtica dificulta la valoració del model de treball que
proposen.
Punts:4
Respecte a la incorporació d’estratègies per a la vigència del servei i el sistema
d’indicadors. Descriu les mesures correctes però li manca descriure-les amb major
detall, es valora positivament la proposta de quadre de comandament com estratègia
de seguiment i avaluació tot i que presenta un format molt bàsic i la proposta
d’indicadors no és complerta.
Punts:2
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Proposta de COMTEC QUALITY S.A.
Punts: 10 punts
Respecte a la proposta sobre el lliurament de l’informe la proposta contempla un índex
del contingut bàsic que ha de contenir l’informe però no proposa cap element afegit, es
centra a replicar la proposta recollida als plecs de condicions. No proposa cap valor
afegit respecte al tipus d’informes o la seva difusió.
Es valora positivament, la incorporació d’exemples visuals que evidencien una
tendència gràfica i visualització àgil del format com: taules, organigrames, gràfics,
diagrames de flux, imatges.
Punts:4
Respecte a la incorporació del pla de gestió del canvi, la proposta inclou els aspectes
temàtics o teòrics adequats en un procés de gestió del canvi però manca concreció en
els procediments o mètodes a desenvolupar.
Es valora positivament una proposta de taula de seguiment de les accions de millora i
la seva exemplificació gràfica, però no descriu la potencialitat o operativitat d’aquesta
eina.
Punts:4
Respecte a la incorporació d’estratègies per a la vigència del servei i el sistema
d’indicadors
Descriu les mesures correctes però li manca descriure-les amb major detall, es valora
positivament la proposta de quadre de comandament com estratègia de seguiment i
avaluació tot i que presenta un format molt bàsic i la proposta d’indicadors no és
complerta.
Punts:2
Proposta de INICIATIVES I DINÀMIQUES COMUNITÀRIES S.L.
Punts: 23 punts
Respecte a la proposta sobre el lliurament de l’informe, la proposta està ben
estructurada i ben detallada, és complerta, i proposa un tipus d'informe final de fàcil
lectura i versàtil per adaptar-ho a l’ens local i aportar sostenibilitat al llarg del temps. Es
valora positivament la proposta de lliurar, junt amb l'informe final, els següents
elements: infografia de síntesi; informe executiu; document resum per presentació
institucional i banc d’imatges. El format de lliurament de l'informe final incorpora
elements innovadors i que aporten valor al criteri formulat com són: la utilització
d’icones; l'esquematització de continguts metodològics; la sistematizació visual de
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continguts; la proposta de l'ús de mapes mentals i dels fulls de transferència de
coneixement.
Es valora positivament la incorporació d’exemples gràfics particulars però es troba a
faltar un exemple de la proposta gràfica global de l'informe final.
Punts:9
Respecte a la incorporació del pla de gestió del canvi Es valora molt positivament
l'anàlisi global i complert dels factors que afecten a la gestió fidel del canvi a les
organitzacions. També es valora la diagnosi i identificació inicial dels àmbits de millora
als que afecta el canvi i la construcció d'una visió compartida entre tots els agents
implicats. La proposta planteja els objectius bàsics i les fases que han de regir la
gestió del canvi amb concreció i valor afegit. Realitza una proposta d’eines pràctiques
per a facilitar la implementació de les millores.
Punts:9
Respecte a la incorporació d’estratègies per a la vigència del servei i el sistema
d’indicadors La proposta aporta estratègies d’implementació per a assegurar la
vigència, validesa i actualització dels productes subjectes a aquesta licitació. Es valora
positivament la proposta de gestió de la traçabilitat dels canvis i actualització dels
documents així com la codificació dels llistats dels mateixos. S'aporten criteris pel que
fa al funcionament de l'actualització com: terminis per a realitzar-la; determinació de
responsables i sistemes d'emmagatzematge de la informació. Es valora molt
positivament la proposta de sistema d'indicadors pel seguiment de la gestió del canvi i
la de l'eina informàtica del gestor de projectes de seguiment.
Punts:5

Proposta de FUNDACIÓ PÍA AUTÒNOMA INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ
EN L’ESPLAI (FUNDACIÓ PERE TARRÉS).
Punts: 20 punts
Respecte a la proposta sobre el lliurament de l’informe És una proposta ben
estructurada i plantejada. Especifica de manera molt detallada com serà el document
final o informe, les parts que el compondran i el format que tindrà. Es valora
positivament que sigui complerta i detallada.
Destaca la proposta i incorporació dels informes divulgatius a banda de l’informe
tècnic, tot i que no queda clar el nivell d’operativitat i aplicabilitat d’aquest tipus
d’informes en processos organitzatius com els que són objecte d’aquesta licitació. Ja
que apunta a una divulgació més externa i aquest tipus de procediments responen a
l’àmbit més intern de les organitzacions.
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Es valora positivament la proposta d’elements gràfics i visuals, tot i que la proposta
només els incorpora a l’informe divulgatiu i no expressa cap referencia al respecte dels
informes tècnics. D’altra banda, tot i que estableix un vincle online de l’ús d’un software
( www.canva.com) específic per al disseny, es troba a faltar a la proposta de document
algun exemple gràfic i visual de l’informe global.
Punts:9
Respecte a la incorporació del pla de gestió del canvi La proposta incorpora tots els
elements teòrics i temàtics necessaris per al desenvolupament de gestió del canvi,
com a elements generals, així com els elements per la seva gestió i priorització. No
desenvolupa la ruta de treball a implantar.
Punts:7
Respecte a la incorporació d’estratègies per a la vigència del servei i el sistema
d’indicadors Es valora positivament la incorporació d’estratègies i eines que permetin
la vigència, validesa i actualització, en el sentit, que les concreta i aporta una eina
determinada que permet fer seguiment i avaluació continuada. Aporta exemples
visuals i informació gràfica de l’eina com a exemples. No obstant, per la seva
descripció l’eina està enfocada al pla estratègic i sectorial i no queda clara la seva
aplicabilitat per a la resta de recursos de millora organitzativa objecte d’aquest lot 1.
Punts:4
Proposta de COL·LECTIU D’ANALISTES SOCIALS (D-CAS)
Punts: 15 punts
Respecte a la proposta sobre el lliurament de l’informe. La proposta és esquemàtica
encarà que permet una aproximació encertada dels continguts. Es valora la
incorporació d’elements gràfics i visuals que evidencien la capacitat visual, versàtil i
àgil de l’informe.
Es valora positivament la incorporació d’exemples gràfics com: mapes, gràfiques,
infografies, símbols i formes que faciliten la comprensió i difusió de la informació.
Es valora la capacitat de síntesi i les eines visuals que proposen, tot i que mancaria
una major concreció i detall en la proposta de continguts dels informes i en noves
modalitats de documentació a lliurar ( ex: informe executiu)
Punts:6
Respecte a la incorporació del pla de gestió del canvi, la proposta destaca per la seva
visualització gràfica i contempla 6 elements bàsics i teòrics per garantir la viabilitat i
implementació del canvi com són, entre d’altres, l’estructura organitzativa i l’encaix
tranversal, però no es descriuen amb prou profunditat i concreció. Manca definició de
la metodologia, full de ruta o pautes per arribar a treballar i implementar el canvi.
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Punts:5
Respecte a la incorporació d’estratègies per a la vigència del servei i el sistema
d’indicadors Es valora molt positivament la creació d’una eina informàtica: "el gestor de
projectes", la qual ha estat ja testada en altra tipologia de plans (de Joventut,
Habitatge i Educatius), alhora que supervisada per altres àrees de la Diputació, i que
proposen adaptar-la també per als plans d’acció comunitària inclusiva.
L'eina es considera apropiada perquè permet un seguiment general del pla de manera
visual i esquemàtica, així com també el seguiment de cada un dels programes i
accions de que es composa, tot permetent l'elaboració d'informes de seguiment per a
cada un d'aquests programes i accions. Alhora l'eina permet una àgil comunicació i
transparència interna i externa en tant que facilita l'elaboració de memòries i informes
del pla tant en el seu conjunt, com per alguna de les seves parts.
Tot i això, l’estructura de la proposta es sintetitzada i no permet aprofundir en les
potencialitats de l’eina en el seu conjunt, pel que fa als indicadors, contingut i aplicació.
Punts:4
Proposta de DEP INSTITUT S.L.
Punts: 12 punts
Respecte a la proposta sobre el lliurament de l’informe. La proposta presenta una
forma principalment esquemàtica però es molt versàtil i adaptable ja que descriu que el
format es preveu editable. No proposa noves modalitats de documentació a lliurar ( ex:
informe executiu).
Es valora positivament la incorporació d’elements gràfics i visuals com: taules, gràfics i
altres visualitzacions que facilitin la comprensió de les dades. I la incorporació
d’exemples dels diferents elements gràfics del document final. Tot i així, els elements
són bàsics i estàndards de sistemes informàtics de primer nivell que no aporten valor
afegit.
Punts:5
Respecte a la incorporació del pla de gestió del canvi. Es tracta d’una proposta molt
sintètica que tot i descriure propostes metodològiques de treball i possibles eines a
incorporar, aporta poca informació sobre les necessitats o requisits per al
desenvolupament i implementació.
Punts:5
Respecte a la incorporació d’estratègies per a la vigència del servei i el sistema
d’indicadors
Proposa un pla de seguiment i un protocol de manteniment així com contempla la
necessitat d’establir indicadors, però no detalla, ni concreta suficientment.
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Punts: 2
Proposta de EL RISELL S.C.C.L.
Punts: 18 punts
Respecte a la proposta sobre el lliurament de l’informe. La proposta contempla la
versatilitat i adaptabilitat de la proposta ja que descriu que el format es preveu editable
però no ho descriu suficientment. No aporta cap altre modalitat d’informe diferent a la
proposada als plecs tècnics. Tot i així, està molt ben estructurada.
Es valora positivament la descripció d’us d’elements visuals que permeten donar
agilitat a l’informe i la comprensió de les dades: taules, gràfics. Proposa elaborar
infografies per presentar els resultats de forma sintètica.
Però no presenta exemples dels diferents elements gràfics del document final, ni
aporta cap referència de les eines per la seva visualització.
Pel que fa als continguts de l’informe els detalla en un apartat posterior, on descriuen
els continguts de cada servei a prestar, i ho fa de forma detallada i aporta major
concreció que la plantejada en els plecs de condicions. Com a valor afegit es valora la
incorporació en l’informe del quadre de comandament i recull de recomanacions per la
continuïtat en la fase d’implementació.
Punts:7
Respecte a la incorporació del pla de gestió del canvi Es valora positivament la
proposta de mapa d’actors i la descripció d’escenaris que pot provocar el canvi així
com la proposta d’accions i estratègies per a treballar amb els diferents actors i fases.
Proposa instruments i espais de coordinació per establir criteris comuns en la
implementació del servei. La proposta no sols recull els elements necessaris sinó que
aporta valor per a la seva implantació. Tot i així, manca concretar més la metodologia i
la proposta de la gestió pel canvi.
Es valora positivament la incorporació de la visió comunitària amb coneixement del
sector, la proposta aterra a l’escenari concret del desplegament dels plans d’acció
comunitària i inclusiva ( objecte de licitació) que es troba en procés a l’actualitat.
Punts:8
Respecte a la incorporació d’estratègies per a la vigència del servei i el sistema
d’indicadors. La proposta contempla la utilització d'indicadors de seguiment i
avaluació. Addicionalment, es proposen estratègies de seguiment específiques per a
cadascun dels serveis del lot, i sistema d’indicadors com: suport Excel, on es recolliran
totes les accions i els respectius indicadors de seguiment o KPI (Key Performance
Indicators).

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 9796803f84a0427ba355 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 11

Àrea de Recursos Humans,
Hisenda i Serveis Interns
Servei de Contractació
Londres, 55 5ª 08036 Barcelona
Tel. 934 022 564 · Fax 934 020 647
s.contractacio@diba.cat ·www.diba.cat

Es valora positivament la incorporació de la formació com element diferenciador i valor
afegit en el marc d’elements que promoguin la vigència i actualització del servei.
Però no aporta exemples visuals de la proposta que permetin valorar amb més detall
els elements propostes.
Punts:3
Proposta de FUNDACIÓ MARIANAO
Punts: 13 punts
Respecte a la proposta sobre el lliurament de l’informe, la proposta recull de forma
detallada els elements necessaris que ha de contenir l’informe i esmena les eines
visuals que proposa emprar: gràfiques. Incorpora la proposta d’un informe en format
presentació i síntesi ( power point o prezzi) que incorpora mapes visuals. Igualment
incorpora una proposta específica d’informe pel cas del servei d’espais d’intercanvi, la
qual cosa es valora positivament donades les seves característiques específiques. Es
valora igualment la proposta de continguts detallada en els annexos de l’informe, tot i
que no desenvolupa els continguts del cos de l’informe.
No obstant, no incorpora cap exemple visual o referència que permeti evidenciar la
proposta de format final de l’informe.
Punts:6
Respecte a la incorporació del pla de gestió del canvi Es valora de la proposta que
contempla els elements d'avanç i orientacions que permetin a l'ens locals implementar
les mesures identificades de manera sostenible, i preveuen dissenyar un pla de gestió
del canvi per promoure una organització i un model de treball òptims. També senyala
que aportarà propostes estructurades d'acord a les diferents fases del procés.
En relació a l'espai d'intercanvi, no es fa una proposta concisa o clara. Manca
concreció i no aporta elements nous.
Punts:5
Respecte a la incorporació d’estratègies per a la vigència del servei i el sistema
d’indicadors, incorpora una proposta d’orientacions per al disseny d'un model
d'avaluació integral amb respostes a diferents nivells, però no desenvolupa la
metodologia per articular i portar a terme aquestes propostes, tampoc aporta eines ni
desenvolupa el sistema d’indicadors per elaborar aquestes estratègies.
Punts:2
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Proposta de NEÒPOLIS CONSULTORIA SOCIOPOLÍTICA S.L.
Punts:20 punts
Respecte a la proposta sobre el lliurament de l’informe. La proposta està ben
estructurada i presenta una lectura clara i endreçada. Es valora positivament el detall
dels continguts de l’informe i especifica segons els servei que es presta. Igualment es
valora positivament la proposta d’informe executiu i el format proposat, alhora que les
eines visuals que incorpora: gràfiques, imatges, diagrames, infografies, quadres
resum.
Incorpora exemples visuals que permeten valorar el format de l’informe, però manca
una proposta gràfica global.
Punts:8
Respecte a la incorporació del pla de gestió del canvi La proposta incorpora una sèrie
de recomanacions i propostes per a la implementació del canvi però no desenvolupa la
metodologia per portar-ho a terme. Es valora molt positivament la proposta
d’implementació i desplegament a l'ens local en la fase de disseny i la incorporació
d’un acompanyament de tres mesos per al suport a la implementació. Es valora també,
la incorporació d’eines de gestió com la “fitxa de desplegament”.
Punts:9
Respecte a la incorporació d’estratègies per a la vigència del servei i el sistema
d’indicadors. Destaca la proposta de disseny d’un sistema d’avaluació i seguiment, que
tingui en compte l’estructura organitzativa del procés i es fonamenti en els resultats
derivats del mateix. Per tant es valora positivament, la orientació d’adaptar la proposta
d’instruments i mètodes d’avaluació i seguiment a cada cas.
No obstant, manca concreció i desenvolupament dels indicadors i major definició en la
tipologia d’eines i instruments de seguiment i avaluació.
Punts:3
Criteri 2: Proposta metodològica de la prestació del servei.......................fins a 20
punts
Proposta de D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN S.A.
Punts: 19 punts
-

La proposta específica per a cada un dels serveis a prestar:

Respecte a l’estructura del pla de treball i cronograma. La proposta de pla de treball
incorpora una descripció molt detallada i complerta de cadascun dels serveis prestats.
I aporta elements innovadors que suposen un valor afegit al servei a prestar amb un alt
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nivell de concreció. Recull els objectius i finalitats de cada servei a prestar de forma
detallada i concisa el que suposa valorar un adequat nivell de detall. Les propostes
metodològiques son coherents i factibles. Es valoren molt positivament els guions dels
documents finals com un valor afegit a tot el procés de treball.
No obstant la proposta de cronogrames previstos presenten alguns desajustos
especialment els referents a diagnosi d’organització i accions de millora.
Respecte a l’aportació de dinàmiques de treball i eines metodològiques
Es valoren molt positivament les propostes incorporades que reflecteixen un alt nivell
d’innovació i suposen un valor afegit a la prestació del servei: observació de les
instal·lacions en el marc de les entrevistes, identificació del mapa d’agents socials
clau, revisió de formularis, així com les cartes i fullets informatius destinats a les
persones usuàries del servei per tal de simplificar i millorar l’efectivitat de les
comunicacions escrites. Incorporació de dinàmiques i mètodes com: l’economia del
comportament; mètode de treball de processos IDEF0, de disseny i diagramació;
consulta transversal ajuntament, enquesta online persones usuàries, taller de treball
amb actors clau externs a l’Ajuntament i ús d’aplicacions web amb accés via mòbil
com Mentimeter
Punts:14
-

La proposta global per a tots els serveis a prestar

Respecte al grau de detall de les actuacions previstes i model conceptual.
La proposta contempla tots els elements necessaris per valorar aquest criteri, està ben
estructurada i planteja aspectes innovadors que li atorguen un valor afegit. Es valora
especialment el plantejament de la gestió operativa relacionat amb l’alineació
estratègica amb coneixement del sector. Es valora positivament la proposta de model
conceptual i metodològic amb una visió de conjunt, holística de l’organització, lideratge
del procés, participació i treball col·laboratiu, construcció de capacitats internes i
l’èmfasi en la millora contínua i en la sostenibilitat del procés
Respecte a la determinació de tasques i funcions, coordinació i model de gestió i
organització. La proposta detalla l’equip de treball i les figures claus per a la
coordinació del servei així com detalla una proposta metodològica de interrelació i
defineix la tipologia de reunions. Es valora positivament l’habilitació d’un espai
col·laboratiu web o de sistemes compartides per donar suport al seguiment de gestió i
organització.
Punts:5
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Proposta de ACTUA S.C.C.L.
Punts: 4 punts
-

La proposta específica per a cada un dels serveis a prestar:

Respecte a l’estructura del pla de treball i cronograma L'estructura del pla és massa
esquemàtica i descriu a grans trets les parts per a complir amb la finalitat del servei.
Aporta un model de cronograma però no l’especifica i a la descripció de les tasques fa
esmen de la durada sense major concreció.
Respecte a l’aportació de dinàmiques de treball i eines metodològiques Es descriuen
les dinàmiques de treball, i les eines metodològiques d’una forma molt sintètica.
Punts:3
-

La proposta global per a tots els serveis a prestar

Respecte al grau de detall de les actuacions previstes i model conceptual. Detalla
d’una forma molt superficial, esquemàtica i resumida les actuacions. Fa un llistat de
criteris de qualitat relacionats amb els projectes organitzatius però no proposa un
model conceptual.
Respecte a la determinació de tasques i funcions, coordinació i model de gestió i
organització.
No realitza cap proposta.
Punts:1
Proposta de ASSERTIS S.L.
Punts: 7 punts
-

La proposta específica per a cada un dels serveis a prestar:

Respecte a l’estructura del pla de treball i cronograma Destacar positivament
l’estructura de les propostes específiques, descrites mitjançant fitxes equivalents que
permeten la comparació entre els diferents serveis. És molt clara la concreció
d'objectius i activitats previstes fins al detall de la documentació.
No obstant l’estructura de la proposta és massa esquemàtica com per poder valorar
els continguts i el model de treball del pla. I no aporta valor afegit, es centra en les
fases establertes als plecs. No aporta cronograma de treball.
Respecte a l’aportació de dinàmiques de treball i eines metodològiques. Aporta
dinàmiques de treball associades a cada servei però només les anomena, no
desenvolupa una descripció més detallada ni aporta exemples metodològics.
Punts:5

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 9796803f84a0427ba355 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 15

Àrea de Recursos Humans,
Hisenda i Serveis Interns
Servei de Contractació
Londres, 55 5ª 08036 Barcelona
Tel. 934 022 564 · Fax 934 020 647
s.contractacio@diba.cat ·www.diba.cat

-

La proposta global per a tots els serveis a prestar

Respecte al grau de detall de les actuacions previstes i model conceptual
No descriu suficientment el model conceptual i metodològic que fonamenta les
propostes que resten descrites a un nivell molt instrumental. Detalla les actuacions
d’una forma massa esquemàtica.
Respecte a la determinació de tasques i funcions, coordinació i model de gestió i
organització. Anomena les persones responsables i el seu perfil professional així com
referència els seus currículums professionals però no descriu ni detalla les funcions ni
aporta un model de gestió, coordinació i organització.
Punts:2

Proposta de COMTEC QUALITY S.A.
Punts: 7 punts
-

La proposta específica per a cada un dels serveis a prestar:

Respecte a l’estructura del pla de treball i cronograma La proposta fa una descripció
correcte dels diferents serveis aportant una descripció dels seus objectius, i activitats
però d’una forma superficial i massa esquemàtica. El cronograma no està detallat.
Respecte a l’aportació de dinàmiques de treballi eines metodològiques. Es valora
l’aportació d’eines metodològiques i dinàmiques de treball lliurables a cada fase, però
manquen elements específics pel projecte així com per la valoració dels resultats.
Punts:5
-

La proposta global per a tots els serveis a prestar

Respecte al grau de detall de les actuacions previstes i model conceptual. La proposta
és molt sintètica i dificulta poder valorar el detall de les actuacions previstes, tot i que
les descriu es centra bàsicament en les fases establertes i descrites als plecs. No
aporta cap proposta respecte al model conceptual ni cap valor afegit.
Respecte a la determinació de tasques i funcions, coordinació i model de gestió i
organització, La proposta parla que es definirà un equip de treball responsable de
l’execució del projecte però no s’especifica el perfil ni nombre i no es descriuen les
funcions i tasques de l'equip en relació a la coordinació.
Punts:2
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Proposta de INICIATIVES I DINÀMIQUES COMUNITÀRIES S.L.
Punts: 17 punts
-

La proposta específica per a cada un dels serveis a prestar:

Respecte a l’estructura del pla de treball i cronograma. La proposta incorpora una
descripció molt elaborada i complerta de cadascun dels serveis prestats, es valora
positivament el nivell de concreció i detall. Totes les propostes s’adeqüen totalment als
objectius i finalitat dels serveis. No obstant, la proposta de cronogrames previstos
presenten alguns desajustos, especialment els referents a la diagnosi d'organització i
accions de millora continua als serveis socials bàsics.
Respecte a l’aportació de dinàmiques de treball i eines metodològiques Les propostes
metodològiques son coherents i factibles. Es valoren molt positivament les propostes
tècniques de dinàmiques per a les sessions grupals. Es valora especialment el nivell
d’innovació, el desenvolupament metodològic i l’ús de recursos encaminats a
l’eficiència dels resultats, aporten exemples que permeten fer una valoració més
aproximada de la proposta. ( jocs basats, vídeos, utilització d’aplicacions tecnològiques
mentimeter, kahoot)
Punts:13
-

La proposta global per a tots els serveis a prestar

Respecte al grau de detall de les actuacions previstes i model conceptual.
Es valora com molt adequada la proposta global per a tots els serveis. Es destaca el
mapa conceptual de relació entre els cinc serveis a prestar. Proposa criteris de treball
que potencien la implementació dels canvis, l’apoderament dels equips implicats, el
lideratge a l'organització i la perdurabilitat dels serveis. Els plans de treball globals del
serveis són complert i coherents.
Respecte a la determinació de tasques i funcions, coordinació i model de gestió i
organització
La proposta de tasques i funcions de l’equip de l'empresa en relació a la coordinació i
comunicació és molt adequada. Estableixen perfil, funcions i una proposta de
coordinació i gestió entre les parts implicades suficientment detallada i adequada a les
necessitats del pla de treball.
Punts:4
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Proposta de FUNDACIÓ PÍA AUTÒNOMA INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ
EN L’ESPLAI (FUNDACIÓ PERE TARRÉS).
Punts: 15 punts
-

La proposta específica per a cada un dels serveis a prestar:

Respecte a l’estructura del pla de treball i cronograma Es valora l’estructura del pla de
treball ja que s'adequa a la requerida i aporta un valor respecte a l'exposició, detall del
mètode i cronogrames de treball per a cadascuna de les propostes. Es valora
especialment el nivell de concreció dels objectius generals i específics.
Respecte a l’aportació de dinàmiques de treballi eines metodològiques Es valora molt
positivament el caràcter innovador de les dinàmiques de treball proposades, i les eines
que acompanyen al desplegament metodològic. Destaca positivament la incorporació
d’eines de representació gràfica proposades.
Incorpora una introducció conceptual a cadascun dels serveis a prestar, que si bé
aporta referencies acadèmiques a l’àmbit de treball, no es considera pertinent ja que
resta caràcter pràctic i operatiu.
Punts:12
-

La proposta global per a tots els serveis a prestar

Respecte al grau de detall de les actuacions previstes i model conceptual. La proposta
global presenta un adequat nivell de concreció que aporta visió de conjunt a les
propostes específiques. Es valora positivament la proposta de model centrat en la
qualitat i els criteris de treball proposats. Destaca el grau de detall de totes les fases en
conjunt, la innovació de les propostes metodològiques i el suport gràfic que
acompanya a la proposta per fer-la més entenedora. Es valora positivament la
incorporació de la formació com a eina d'abordatge dels objectius plantejats i que
complementa el pla de treball.
Respecte a la determinació de tasques i funcions, coordinació i model de gestió i
organització. La proposta descriu a grans trets els perfils professionals implicats en la
coordinació i comunicació així com la estructura orgànica interna que l'assumirà i
funcions però no hi ha referència explicita a la metodologia que es seguirà.
Punts:3
Proposta de COL·LECTIU D’ANALISTES SOCIALS (D-CAS)
Punts: 11 punts
-

La proposta específica per a cada un dels serveis a prestar:
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Respecte a l’estructura del pla de treball i cronograma La proposta conté un pla de
treball amb estructura coherent. Contempla objectius generals i específics, i aquests
són coherents amb les activitats proposades, les quals segueixen una metodologia
participativa al llarg de tot el procés (diversitat de formes i canals de participació:
enquesta, qüestionaris, entrevistes, sessions grupals, espais de treball transversals,
jornades). Es valora positivament la identificació de reptes/objectius tant a nivell
substantiu com metodològic, com elements necessaris pel correcte desenvolupament
del Pla. La proposta contempla un cronograma adequat i complert a totes les fases
del servei.
Respecte a l’aportació de dinàmiques de treballi eines metodològiques Descriu una
proposta metodològica per cada servei general i apunta, sense acabar de concretar,
una forma de plantejar les sessions grupals, però no descriu ni desenvolupa
dinàmiques de treball innovadores que puguin aportar un valor afegit al pla de treball.
Com a element a destacar estaria la proposta de participació de la ciutadania i en
especial una mostra específica de persones usuàries de Serveis Socials en
l’elaboració del mapa de vulnerabilitat i en el marc de les sessions grupals. Igualment
es valora la participació de diversitat d’agents: entitats, persones individuals que
reflecteixin la diversitat de la societat, professionals dels SS, interdepartamentalitat,
teixit empresarial.
Igualment es valora positivament que la proposta de l’espai d’intercanvi incorpori
també sessions individuals amb cada un dels municipis participants a l’espai grupal,
amb l’objectiu de millorar l’adaptabilitat. Tot i això, la proposta manca d’una definició
adequada a les característiques d’aquest servei i al seu plantejament.
Punts:9
-

La proposta global per a tots els serveis a prestar

Respecte al grau de detall de les actuacions previstes i model conceptual. La proposta
és molt sintètica i amb una estructura molt esquemàtica, no aporta concreció de les
accions a desenvolupar en cada fase del pla de treball.
Respecte al model conceptual, tot i que aporta un conjunt de principis i valors en els
que es basen els serveis i el seu desplegament, no es tracta d’una proposta complerta
en la que s’obvien elements necessaris a incorporar en un model conceptual.
Respecte a la determinació de tasques i funcions, coordinació i model de gestió i
organització. Es valora molt positivament la proposta de coordinació i gestió, en
concret la d’establir un calendari d’accions amb dates i persones responsables, així
com un excel de seguiment de les accions necessàries per assolir els objectius del
projecte. Proposa una metodologia de seguiment molt encertada.
Pel que fa a la determinació de l’equip i tasques, descriu la composició i experiència
laboral però no descriu suficientment les tasques i funcions internes de l’equip en
relació amb els serveis a prestar.
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Punts:2
Proposta de DEP INSTITUT S.L.
Punts: 8 punts
-

La proposta específica per a cada un dels serveis a prestar:

Respecte a l’estructura del pla de treball i cronograma La proposta és molt sintètica i
esquemàtica i dificulta la seva valoració respecte al desenvolupament del pla de
treball, no inclou una proposta específica pels diferents serveis. No desenvolupa
objectius generals, ni descriu els contingut de treball de cadascuna de les fases.
Contempla un cronograma per cada servei detallat segons les accions.
Respecte a l’aportació de dinàmiques de treball i eines metodològiques Es valoren
positivament les propostes de dinàmiques de treball proposades i tot i que les descriu
superficialment aporta innovació i alguns exemples com: pluja d’idees, mètodes de
participació com Philips 6-6, aportacions per targetes, i eines com els grups nominals o
la matriu de responsabilitats. Destaca com innovació la proposta d’ús d’una app de
gestió de projectes i equips de treball. Tot i així, la presentació és summament
esquemàtica i manca concreció i major desenvolupament.
Punts:7
-

La proposta global per a tots els serveis a prestar

Respecte al grau de detall de les actuacions previstes i model conceptual. Aporta un
esquem dibuix del procés global a seguir però molt bàsic i sintètic, contempla les fases
necessàries en el procés de suport als plans, general pren com a model el cicle de
gestió estàndard però sense concreció i sense fer cap referència al servei d’espais
d’intercanvi que també forma part d’aquest lot.
Respecte a la determinació de tasques i funcions, coordinació i model de gestió i
organització. No aporta cap proposta respecte a un model o sistema de gestió i
coordinació amb la resta d’agents implicats. Especifica les persones que conformen
l’equip i les referències curriculars però no detalla perfils i funcions dins l’organització
en relació a les tasques derivades del servei.
Punts:1
Proposta de EL RISELL S.C.C.L.
Punts: 17 punts
-

La proposta específica per a cada un dels serveis a prestar:
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Respecte a l’estructura del pla de treball i cronograma La proposta fa una descripció
clara dels objectius dels diferents serveis i es proposen unes fases de treball i unes
activitats adequades per assolir-los. Es valora positivament l’estructura, l’ordre i el
nivell de concreció així com les referencies a la integració dels nous models de plans
d’acció comunitària inclusiva. Incorpora eines i mètodes de treball vinculades a les
fases específiques de cada servei.
Es valora positivament la proposta de cronograma per a cada servei, amb una
identificació acurada de les activitats a dur a terme i una proposta plausible de
calendari de treball. Cada servei conté una proposta de triangulació metodològica
específica que és pertinent per obtenir els resultats esperats. Es valora molt
positivament la proposta de generar diversos espais de participació relacionats a cada
servei per validar els productes de les diferents fases de treball.
Respecte a l’aportació de dinàmiques de treball i eines metodològiques. La proposta
recull una metodologia de treball relacionada a cada servei i fase de treball que es
basa en una actuació participativa i en el model d’integració dels plans d’acció
comunitària inclusiva, però manca proposta de dinàmiques i eines metodològiques
innovadores, no aporta exemples.
Punts:13
-

La proposta global per a tots els serveis a prestar

Respecte al grau de detall de les actuacions previstes i model conceptual. Es valora
molt positivament el grau de detall de les actuacions previstes, estan descrites amb
concreció, contemplen tots els elements necessaris i són adequades per el
desenvolupament del servei. Tant les actuacions previstes com la metodologia
proposada estan ben incardinades al marc conceptual dels plans d’acció comunitària
inclusiva i es defineix de forma complerta i clara.
Respecte a la determinació de tasques i funcions, coordinació i model de gestió i
organització. La proposta detalla l’equip de treball, perfil, funcions i tasques i descriu
l’estructura organitzativa optima pel desenvolupament del servei. Igualment presenta
un quadre de proposta de coordinació, tot i que manquen eines o elements
instrumentals que permetin concretar millor els mètodes de comunicació i interrelació
amb els agents implicats.
Punts:4
Proposta de FUNDACIÓ MARIANAO
Punts: 13 punts
-

La proposta específica per a cada un dels serveis a prestar:
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Respecte a l’estructura del pla de treball i cronograma La proposta està ben
estructurada i és complerta, li manquen elements visuals i exemples que ajudin a una
lectura més dinàmica. Tot i així, contempla tots els elements necessaris, és adequada
als objectius, coherent amb les activitats previstes i aporta un cronograma ben
dimensionat
Respecte a l’aportació de dinàmiques de treball i eines metodològiques Descriu les
dinàmiques de treball i eines metodològiques, es fa referència al seu ús i importància
en aquest tipus de servei, però manca més definició i desenvolupament.
Punts:12
-

La proposta global per a tots els serveis a prestar

Respecte al grau de detall de les actuacions previstes i model conceptual. Recull totes
les actuacions, fases i les detalla però d’una forma molt superficial. No aporta valor
afegit. Es valora positivament la descripció del model conceptual, incorporen el model
d’acció comunitària inclusiva i la relació amb el context territorial actual.
Respecte a la determinació de tasques i funcions, coordinació i model de gestió i
organització. Fa referència a un model organitzatiu genèric però no identifica perfil,
funcions, tasques i no fa cap proposta de model de gestió i coordinació.
Punts:1
Proposta de NEÒPOLIS CONSULTORIA SOCIOPOLÍTICA S.L.
Punts: 15 punts
-

La proposta específica per a cada un dels serveis a prestar:

Respecte a l’estructura del pla de treball i cronograma. Es valora positivament
l’estructura, l’ordre i la presentació de la proposta del pla de treball. Contempla totes
les fases, objectius generals, específics, agents implicats, documentació i metodologia
de treball. La proposta de cronograma no presenta una concreció per activitats.
Respecte a l’aportació de dinàmiques de treball i eines metodològiques Contempla un
apartat a descriure la innovació i les eines metodològiques com aportació de millora,
descrivint els elements que ha de tenir en compte un model metodològic. Mancaria
aportar exemples de pràctics en el marc de treball.
Punts:12
-

La proposta global per a tots els serveis a prestar

Respecte al grau de detall de les actuacions previstes i model conceptual. Es valora
molt positivament el grau de detall de les actuacions previstes, estructura i mètode, es
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valora molt positivament la descripció de les tasques associades. Planteja un model
conceptual basat en la innovació i integra el context dels nous plans d’acció
comunitària inclusiva.
Respecte a la determinació de tasques i funcions, coordinació i model de gestió i
organització.
La proposta fa una referencia superficial als membres de l’equip i del paper de
cadascú en el desenvolupament del servei però sense concretar funcions, tasques ni
defineix un model de gestió i coordinació amb la resta d’agents implicats.
Punts:3
El resum de la puntuació dels criteris que depenen d’un judici de valor obtinguda per
les empreses és el següent:

EMPRESES
D’ALEPH INICIATIVAS Y
ORGANIZACIÓN S.A.
ACTUA S.C.C.L.
ASSERTIS S.L.
COMTEC QUALITY S.A.
INICIATIVES I
DINÀMIQUES
COMUNITÀRIES S.L.
FUNDACIÓ PÍA
AUTÒNOMA INSTITUT
PERE TARRÉS
D’EDUCACIÓ EN
L’ESPLAI (FUNDACIÓ
PERE TARRÉS).
COL·LECTIU
D’ANALISTES SOCIALS
(D-CAS)
DEP INSTITUT S.L.
EL RISELL S.C.C.L.
FUNDACIÓ MARIANAO
NEÒPOLIS
CONSULTORIA
SOCIOPOLÍTICA S.L.

PUNTUACIÓ CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE
VALOR
criteri d’
criteri d’
LOTS
adjudicació 1
adjudicació 2

PUNTUACIÓ
TOTAL

25

19

1

44 punts

6

4

1

10 punts

11

7

1

18 punts

10

7

1

17 punts

23

17

1

40 punts

20

15

1

35 punts

15

11

2

26 punts

12

8

2

20 punts

18

17

2

35 punts

13

13

2

26 punts

20

15

2

35 punts
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Un cop realitzada la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de
valor del procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació relatiu a la
contractació de “Acord Marc amb un màxim de 5 empreses per a la prestació de
serveis de suport tècnic als ens locals de la província de Barcelona en matèria de
serveis socials bàsics municipals i acció comunitària inclusiva, dividit en dos lots”, el
sotasignat cap del Servei d’Acció Social proposa a la Mesa de Contractació de Serveis
Interns i Sector Públic de l’Àrea de Presidència el present informe.”
A continuació en aquesta mateixa mesa de data 18 de setembre de 2019, es
procedeix a l’obertura del sobre C de les empreses admeses, corresponent als criteris
automàtics, els quals d’acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars que
regeixen aquesta contractació són els següents:

Criteris avaluables de forma automàtica (55%)
Criteri 3: Preu

fins a 35 punts

La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la
màxima puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació IVA exclòs i la màxima
puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:
- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a
l’oferta més elevada.
- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en
més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.
- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes
que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es
calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest
supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova
mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
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En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels
supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en
la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a
la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article
42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més
baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.

Criteri 4: Formació continua especialitzada per a tot el personal adscrit a l’execució del
contracte................................................................................................... fins a 20 punts
S’ha previst aquest criteri amb la finalitat de millorar la qualitat de les prestacions
objecte del contracte i, alhora, contribuir a millorar la qualitat de l’ocupació. S’entén
que el desenvolupament professional en llocs especialitzats que presten servei a
col·lectius especialment vulnerables és un element clau per afavorir la qualitat en
l’ocupació d’aquests llocs de treball.
Es valorarà l’increment d’hores ofertades a l’any per tots els treballadors assignats a
aquest contracte destinades al seu desenvolupament professional, respecte al mínim
d’hores exigit en la clàusula 3.2) d’aquests plecs que regulen les condicions especials
d’execució. Per cada 1 hora de més anual ofertada s’atorgarà 1 punt, fins a un màxim
de 20 punts.
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a
qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu
d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que
disposa l’article 150.3 LCSP.
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La puntuació de les empreses presentades i admeses pel lot 1 és la següent

Preu
Unitats
Preu
Diferència Punts Total
Puntuació
unitari estimades ofertat, IVA
criteri punts
Criteri 4:
ofert
exclòs
3
JV
Formació
(IVA
(criteris
continua
exclòs)
1 i 2)
especialitzada

EMPRESES

TOTAL
PUNTS

Ordre

INICIATIVES I
DINÀMIQUES
COMUNITÀRIES
SL

60,00

1.610,00

96.600,00

24.150,00

21,74

40,00

20

81,74

2

FUNDACIÓ PIA
AUTÒNOMA
INSTITUT PERE
TARRÈS
D'EDUCACIÓ EN
L'ESPLAI
(FUNDACIÓ PERE
TARRÉS)

53,00

1.610,00

85.330,00

35.420,00

31,88

35,00

20

86,88

1

COMTEC
QUALITY, S.A.

72,00

1.610,00

115.920,00

4.830,00

4,35

17,00

20

41,35

6

D'ALEPH
INICIATIVAS Y
ORGANIZACIÓN,
S.A.

65,00

1.610,00

104.650,00

16.100,00

14,49

44,00

20

78,49

3

ACTUA, SCCL.

65,00

1.610,00

104.650,00

16.100,00

14,49

10,00

20

44,49

5

ASSERTIS, S.L.

70,50

1.610,00

113.505,00

7.245,00

6,52

18,00

20

44,52

4

81.868,50

38.881,50

Llindar

Es comprova en aquest mateix acte, que cap oferta és anormalment baixa pel lot 1
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La puntuació de les empreses presentades i admeses pel lot 2 és la següent:

Preu unitari
ofert
(IVA
exclòs)

Unitats
estimades

Preu
ofertat,
IVA
exclòs

Diferència

Total
punts JV
(criteris 1
i 2)

Puntuació
Criteri 4:
Formació
continua
especialitzada

EL RISELL, SCCL

65,00

725,00

47.125,00

7.250,00

35,00

20

NEÒPOLIS.
CONSULTORIA
SOCIOPOLÍTICA,
SL

52,50

725,00

38.062,50

16.312,50

35,00

18

FUNDACIÓ
MARIANAO

67,00

725,00

48.575,00

5.800,00

26,00

20

DEP INSTITUT, S.L.

63,75

725,00

46.218,75

8.156,25

20,00

20

COL·LECTIU
D'ANALISTES
SOCIALS (D-CAS)

60,00

725,00

43.500,00

10.875,00

26,00

20

40.226,63

14.148,38

EMPRESES

Llindar

Es comprova en aquest acte, que l’oferta de l’empresa NEÓPOLIS CONSULTORÍA
SOCIOPOLÍTICA, SL, pel lot 2, és anormalment baixa d’acord amb la clàusula 1.15 del
Plec de Clàusules Administratives Particulars, per tant, tal i com preveu l’article 149 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, acorda requerir a
l’empresa a l’esmentada empresa perquè en el termini de 10 dies hàbils justifiqui la
valoració de l’oferta i concreti les condicions de la mateixa.

L’empresa NEÒPOLIS CONSULTORIA SOCIOPOLÍTICA S.L. ha presentat dins de
termini la justificació escaient. L’escrit aportat pel licitador justifica la seva oferta
argumentant que la prestació del servei no requereixen recursos i tecnologies
complexes i que la pròpia expertesa de l’empresa en projectes similars permet assumir
l’oferta presentada, tanmateix justifiquen que els preus presentats van en la línia de
projectes similars que han realitzat per la pròpia Diputació o altres administracions
catalanes. També argumenten que l’empresa disposa de suficients recursos materials i
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humans amb experiència professional i que no disposen de plantilla becaria o junior
amb sous baixos.
Per aquest motiu, vist l’anterior, exposem el següent:
Considerem suficientment fonamentada la justificació de l’oferta anormalment baixa
presentada per l’empresa NEÒPOLIS CONSULTORIA SOCIOPOLÍTICA S.L., donat
que en la seva justificació argumenten la capacitat tècnica, de recursos materials i
humans per portar a terme l’objecte de l’encàrrec i aporten l’expertesa en projectes de
similars característiques al llarg dels darrers anys, tanmateix aporten l’argument
d’haver realitzat un seguit d’encàrrecs anàlegs a l’objecte de contracte amb un rang de
preus similar i amb la total satisfacció de l’òrgan gestor contractant i de l’ens local que
rep la consultoria. Manifesten no tenir en plantilla tècnics juniors, becaris i amb sous
per sota del conveni col·lectiu corresponent.
Els projectes a desenvolupar demanen d’un coneixement tècnic i expertesa en l’àmbit
dels Serveis Socials i en especial en les polítiques d’Inclusió Social i lluita contra la
pobresa, no és necessari per a desenvolupar-los amb qualitat tenir tecnologies
complexes ni infraestructures específiques. És necessari disposar de metodologies
contrastades científicament per implementar l’assessorament tècnic pertinent.
Per tot això s’elimina la possible consideració de baixa anormal, considerant que
l’oferta pot ser normalment complerta per la qual cosa es procedeix a la seva
valoració, per tant l’ordre de classificació és el següent:
Preu unitari
ofert
(IVA exclòs)

Unitats
estimades

Preu
ofertat,
IVA
exclòs

EL RISELL, SCCL
NEÒPOLIS.
CONSULTORIA
SOCIOPOLÍTICA,
SL
FUNDACIÓ
MARIANAO

65,00

725

47.125,00

15,56 35,00

20

70,56

2

52,50

725

38.062,50 16.312,50 35,00 35,00

18

88,00

1

67,00

725

48.575,00

5.800,00

12,44 26,00

20

58,44

4

DEP INSTITUT, S.L.

63,75

725

46.218,75

8.156,25

17,50 20,00

20

57,50

5

60,00

725

43.500,00 10.875,00 23,33 26,00

20

69,33

3

EMPRESES

COL·LECTIU
D'ANALISTES
SOCIALS (D-CAS)
Llindar

Diferència Punts Total
Puntuació
TOTAL Ordre
criteri punts
Criteri 4:
PUNTS
3
JV
Formació
(criteri
continua
1 i 2) especialitzada
7.250,00

40.226,63 14.148,38 30,36
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En la mateixa data 18 de setembre de 2019, la Mesa de Contractació de Serveis
Interns i Sector Públic es va proposar a l’òrgan competent l’adjudicació del Lot 1 a les
empreses següents: en primer lloc a la FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA INSTITUT PERE
TARRÉS D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI, en segon lloc a l’empresa INICIATIVES I
DINÀMIQUES COMUNITÀRIES S.L., i en tercer lloc a l’empresa D’ALEPH
INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓ, S.A.
Restava en quart lloc l’empresa ASSERTIS, S.L., en cinquè lloc l’empresa ACTUA,
SCCL, en sisè i últim lloc l’empresa COMTEC QUALITY, S.A.
En data 2 d’octubre de 2019, la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector
Públic, va procedir a la rectificació de la proposta d’adjudicació del Lot 1, Serveis
Socials Bàsics, per oferta anormalment baixa de la FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA
INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ DE L’ESPLAI.
El president de la Mesa va informar que, un cop revisat el quadre excel corresponent a
la puntuació obtinguda per les empreses al LOT 1 Serveis Socials bàsics, es
comprova que hi ha una error en la formulació. Quan es va fer la comprovació de la
baixa no es va tenir en compte per error l’oferta de la última empresa Assertis, S.L.
Seguidament es va procedir a la seva rectificació, el qual va oferir el resultat següent:
Puntuació de les empreses presentades i admeses:
Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

Unitats estimades

Preu ofert, Diferència
IVA exclòs

60,00

1.610

96.600,00

24.150,00

53,00

1.610

85.330,00

35.420,00

72,00

1.610

115.920,00

4.830,00

D'ALEPH INICIATIVAS Y
ORGANIZACIÓN, S.A.

65,00

1.610

104.650,00 16.100,00

ACTUA, SCCL.
ASSERTIS, S.L.

65,00
70,50

1.610
1.610

104.650,00 16.100,00
113.505,00 7.245,00
90.852,30 29.897,70

EMPRESES

INICIATIVES I DINÀMIQUES
COMUNITÀRIES SL
FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA
INSTITUT PERE TARRÈS
D'EDUCACIÓ EN L'ESPLAI
COMTEC QUALITY, S.A.

Llindar
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EMPRESES
INICIATIVES I DINÀMIQUES
COMUNITÀRIES SL
FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA
INSTITUT PERE TARRÈS
D'EDUCACIÓ EN L'ESPLAI
COMTEC QUALITY, S.A.
D'ALEPH INICIATIVAS Y
ORGANIZACIÓN, S.A.
ACTUA, SCCL.
ASSERTIS, S.L.

Total punts JV
(criteri 1 i 2)

Puntuació Criteri 4:
Formació continua
especialitzada

Suma
criteris
1,2 i 4

40,00

20

60,00

35,00

20

55,00

17,00

20

37,00

44,00

20

64,00

10,00

20

30,00

18,00

20

38,00

Es va comprovar en aquest acte que l’oferta de FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA
INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI, pel lot 1, és anormalment
baixa.
La Mesa, de conformitat amb el que estableix l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, acorda rectificar la proposta d’adjudicació del Lot 1 i requerir a la
FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ DE L’ESPLAI,
per tal que justifiqui la seva oferta i precisi les condicions de la mateixa.

La FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ DE
L’ESPLAI, ha presentat dins de termini la justificació escaient. L’escrit aportat pel
licitador, justifica la seva oferta argumentant el desglossament i criteris seguits en
l’elaboració del pressupost. D’altra banda informen que el cost salarial del Coordinador
i del tècnic del projecte suposen un 21,15% i un 19,53% respectivament i que s’han
tingut en compte els salaris respecte el conveni col.lectiu de treball a Catalunya d’acció
social amb infants, joves, famílies i d´altres en situació de risc per als anys 2013-2018
(actualment vigent).
Han aportat també un desglossament de les despeses directes i indirectes, incloent els
mitjans humans, materials, auxiliars i d’altres a utilitzar en l’execució dels projectes.
Tanmateix justifiquen que els preus presentats van en la línia de projectes similars
que han realitzat per diferents administracions catalanes. També argumenten que
l’empresa disposa de suficients recursos materials i humans amb experiència
professional i que no disposen de plantilla becaria o junior amb sous baixos.
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D’altra banda hi ha costos indirectes com el Pla de Formació dels professionals
adscrits al projecte que estan garantits per la pròpia entitat que compta amb un Institut
de Formació especialitzat que arriba fins la formació universitària.
Per aquest motiu, vist l’anterior, exposem el següent:
Considerem que la FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA INSTITUT PERE TARRÉS
D’EDUCACIÓ DE L’ESPLAI, donat que en la seva justificació argumenten el
compliment dels convenis d’aplicació, superant en el personal tècnic la retribució del
pressupost base del plec de licitació, posa a disposició del projecte el personal adscrit
a l’estructura de l’entitat, altament qualificat i professionalitzat que redueixen els costos
indirectes del projecte i disposa d’un Institut de Formació que es farà càrrec de la
formació necessària pel projecte.
Per tot això s’elimina la possible consideració d’oferta anormalment baixa, considerant
que l’oferta pot ser normalment complerta, per la qual cosa es procedeix a la seva
valoració. L’ordre de classificació és el següent:

EMPRESES
INICIATIVES I DINÀMIQUES
COMUNITÀRIES SL
FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA INSTITUT
PERE TARRÈS D'EDUCACIÓ EN L'ESPLAI
(FUNDACIÓ PERE TARRÉS)
COMTEC QUALITY, S.A.
D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN,
S.A.
ACTUA, SCCL.
ASSERTIS, S.L.

Llindar

Preu unitari
Unitats
Preu ofertat, Diferència
ofert (IVA estimades IVA exclòs
exclòs)

Punts
criteri 3

60,00

1.610

96.600,00

24.150,00

23,86

53,00

1.610

85.330,00

35.420,00

35,00

72,00

1.610

115.920,00

4.830,00

4,77

65,00

1.610

104.650,00

16.100,00

15,91

65,00

1.610

104.650,00

16.100,00

15,91

70,50

1.610

113.505,00

7.245,00

7,16

90.852,30

29.897,70
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EMPRESES

INICIATIVES I DINÀMIQUES
COMUNITÀRIES SL
FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA
INSTITUT PERE TARRÈS
D'EDUCACIÓ EN L'ESPLAI
(FUNDACIÓ PERE TARRÉS)

Total punts
JV
(criteri 1 i 2)

Puntuació Criteri
4:
Formació
continua
especialitzada

TOTAL
PUNTS

Ordre

40,00

20

83,86

2

35,00

20

90,00

1

17,00

20

41,77

6

44,00

20

79,91

3

10,00

20

45,91

4

18,00

20

45,16

5

COMTEC QUALITY, S.A.
D'ALEPH INICIATIVAS Y
ORGANIZACIÓN, S.A.
ACTUA, SCCL.
ASSERTIS, S.L.

Un cop justificades les baixes anormalment baixes, el sotasignat cap del Servei
d’Acció Social proposa a la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic,
l’adjudicació de l’Acord Marc amb un màxim de de 5 empreses per a la prestació de
serveis de suport tècnic als ens locals de la província de Barcelona en matèria de
serveis socials bàsics municipals i acció comunitària inclusiva, dividit en dos lots, a les
empreses següents:
Pel lot 1 es proposa a l’òrgan competent l’adjudicació a les empreses següents: en
primer lloc a la FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ
EN L’ESPLAI, en segon lloc a l’empresa INICIATIVES I DINÀMIQUES
COMUNITÀRIES S.L., i en tercer lloc a l’empresa D’ALEPH INICIATIVAS Y
ORGANIZACIÓ, S.A., d’acord amb les seves ofertes:
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LOT 1 Serveis Socials bàsics.
FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ EN
L’ESPLAI, amb NIF R5800395E

Lot 1
Serveis Socials bàsics.

Preu unitari
màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

75.00€ hora

53,00 €

• Quant a la millora de la formació contínua especialitzada per al desenvolupament i
innovació en el lloc de treball de totes les persones adscrites a l’execució del
contracte, ofereix 20 hores anuals per sobre del mínim fixat en els plecs.
(...)
INICIATIVES I DINÀMIQUES COMUNITÀRIES, SL, amb NIF B63912026

Lot 1
Serveis Socials bàsics.

Preu unitari
màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

75.00€ hora

60,00 €

• Quant a la millora de la formació contínua especialitzada per al desenvolupament i
innovació en el lloc de treball de totes les persones adscrites a l’execució del
contracte, ofereix 30 hores anuals per sobre del mínim fixat en els plecs.

D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, SA, amb NIF A63141170

Lot 1
Serveis Socials bàsics.

Preu unitari
màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

75.00€ hora

65,00 €

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 9796803f84a0427ba355 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 33

Àrea de Recursos Humans,
Hisenda i Serveis Interns
Servei de Contractació
Londres, 55 5ª 08036 Barcelona
Tel. 934 022 564 · Fax 934 020 647
s.contractacio@diba.cat ·www.diba.cat

• Quant a la millora de la formació contínua especialitzada per al desenvolupament i
innovació en el lloc de treball de totes les persones adscrites a l’execució del
contracte, ofereix 60 hores anuals per sobre del mínim fixat en els plecs.
Resta en quart lloc pel lot 1 l’empresa ACTUA, SCCL, en cinquè lloc l’empresa
ASSERTIS, SL, en sisè i últim lloc l’empresa COMTEC QUALITY, SA.

Pel lot 2 es proposa a l’òrgan competent l’adjudicació a les empreses següents: en
primer lloc a la NEÒPOLIS. CONSULTORIA SOCIOPOLÍTICA i en segon lloc a
l’empresa EL RISELL, SCCL, d’acord amb les seves ofertes:
-

NEÒPOLIS CONSULTORIA SOCIOPOLÍTICA, SL, amb NIF B17678194:

LOT 2 Acció comunitària inclusiva.
• Proposició econòmica:
OFERTA DEL LICITADOR

Lot 2 Acció comunitària
inclusiva

Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

75.00€ hora

52,50 € hora

• Quant a la millora de la formació contínua especialitzada per al desenvolupament i
innovació en el lloc de treball de totes les persones adscrites a l’execució del
contracte, ofereix 18 hores anuals per sobre del mínim fixat en els plecs.
-

EL RISELL, SCCL, amb NIF F25745795:

LOT 2 Acció comunitària inclusiva.
• Proposició econòmica:
OFERTA DEL LICITADOR

Lot 2 Acció comunitària
inclusiva

Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

75.00€ hora

65,00€ hora
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• Quant a la millora de la formació contínua especialitzada per al desenvolupament i
innovació en el lloc de treball de totes les persones adscrites a l’execució del
contracte, ofereix 80 hores anuals per sobre del mínim fixat en els plecs.
Resta en tercer lloc pel lot 2 l’empresa COL·LECTIU D'ANALISTES SOCIALS (DCAS), en quart lloc l’empresa FUNDACIÓ MARIANAO, en cinquè i últim lloc l’empresa
DEP INSTITUT, S.L.
(...)

De conformitat amb el que estableixen els articles del 145 al 151, 157 i 326 de la LCSP,
la Mesa acorda acceptar per unanimitat l’informe tècnic emès pel Servei d’Acció Social
i considera oportú proposar a l’òrgan de contractació competent l’adjudicació
mitjançant procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació relativa a “l’Acord marc
amb un màxim de 5 empreses per als serveis de suport tècnic als ens locals de
la província de Barcelona en matèria de serveis socials bàsics municipals i acció
comunitària inclusiva, dividit en 2 lots” a les següents empreses, d’acord amb les
seves ofertes:
Pel lot 1 en primer lloc a la FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA INSTITUT PERE TARRÉS
D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI, en segon lloc a l’empresa INICIATIVES I DINÀMIQUES
COMUNITÀRIES S.L., i en tercer lloc a l’empresa D’ALEPH INICIATIVAS Y
ORGANIZACIÓ, S.A., d’acord amb les seves ofertes:
LOT 1 Serveis Socials bàsics:
-FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ EN
L’ESPLAI, amb NIF R5800395E.
• Proposició econòmica:

Lot 1 Serveis Socials
bàsics.

Preu unitari
ofert
(IVA exclòs)

Tipus
21% IVA

Import
IVA

Total preu
unitari ofert
(IVA inclòs)

53,00€/hora

21%

11,13€

64,13€/hora

• Quant a la millora de la formació contínua especialitzada per al desenvolupament i
innovació en el lloc de treball de totes les persones adscrites a l’execució del
contracte, ofereix 20 hores anuals per sobre del mínim fixat en els plecs.
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-INICIATIVES I DINÀMIQUES COMUNITÀRIES, SL, amb NIF B63912026.
• Proposició econòmica:

Lot 1 Serveis Socials
bàsics.

Preu unitari
ofert
(IVA exclòs)

Tipus
21% IVA

Import
IVA

Total preu
unitari ofert
(IVA inclòs)

60,00€/hora

21%

12,60€

72,60€/hora

• Quant a la millora de la formació contínua especialitzada per al desenvolupament i
innovació en el lloc de treball de totes les persones adscrites a l’execució del
contracte, ofereix 30 hores anuals per sobre del mínim fixat en els plecs.

-D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, SA, amb NIF A63141170.
• Proposició econòmica:

Lot 1 Serveis Socials
bàsics.

Preu unitari
ofert
(IVA exclòs)

Tipus
21% IVA

Import
IVA

Total preu
unitari ofert
(IVA inclòs)

65,00€/hora

21%

13,65€

78,65€/hora

• Quant a la millora de la formació contínua especialitzada per al desenvolupament i
innovació en el lloc de treball de totes les persones adscrites a l’execució del
contracte, ofereix 60 hores anuals per sobre del mínim fixat en els plecs.
Resta en quart lloc pel lot 1 l’empresa ACTUA, SCCL, en cinquè lloc l’empresa
ASSERTIS, SL, en sisè i últim lloc l’empresa COMTEC QUALITY, SA.

Pel lot 2 en primer lloc a l’empresa NEÒPOLIS. CONSULTORIA SOCIOPOLÍTICA i en
segon lloc a l’empresa EL RISELL, SCCL, d’acord amb les seves ofertes:
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LOT 2 Acció comunitària inclusiva.

-NEÒPOLIS CONSULTORIA SOCIOPOLÍTICA, SL, amb NIF B17678194.

Lot 2 Acció
comunitària inclusiva

Preu unitari
ofert
(IVA exclòs)

Tipus
21% IVA

Import
IVA

Total preu
unitari ofert
(IVA inclòs)

52,50€/hora

21%

11,02€

63,52€/hora

• Quant a la millora de la formació contínua especialitzada per al desenvolupament i
innovació en el lloc de treball de totes les persones adscrites a l’execució del
contracte, ofereix 18 hores anuals per sobre del mínim fixat en els plecs.

-EL RISELL, SCCL, amb NIF F25745795.

Lot 2 Acció
comunitària inclusiva

Preu unitari
ofert
(IVA exclòs)

Tipus
21% IVA

Import
IVA

Total preu
unitari ofert
(IVA inclòs)

65,00€/hora

21%

13,65€

78,65€/hora

Quant a la millora de la formació contínua especialitzada per al desenvolupament i
innovació en el lloc de treball de totes les persones adscrites a l’execució del
contracte, ofereix 80 hores anuals per sobre del mínim fixat en els plecs.
Resta en tercer lloc pel lot 2 l’empresa COL·LECTIU D'ANALISTES SOCIALS (DCAS), en quart lloc la FUNDACIÓ MARIANAO, en cinquè i últim lloc l’empresa DEP
INSTITUT, S.L.

Essent les 12 hores i 15 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
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