CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DE
SERVEIS D’AVALUACIÓ DEL PLA DE XOC CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR

1.- ENS CONVOCANT
Direcció General de Pressupostos del Departament de la Vicepresidència i d’Economia
i Hisenda.

2.- FINALITAT DE LA CONSULTA PRELIMINAR
Informació preliminar
El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, en endavant VEH, de la
Generalitat de Catalunya disposa d’un fons de recursos pressupostaris, en endavant
PROAVA, destinat a co-finançar la contractació de serveis d’avaluació de polítiques
realitzades per part dels departaments i entitats del sector públic de la Generalitat de
Catalunya.
La finalitat d’aquest fons és la de contribuir a la institucionalització i sistematització de la
pràctica d’avaluació de polítiques públiques en el conjunt del sector públic de la
Generalitat de Catalunya, a fi de facilitar informació rigorosa i objectiva per a la presa de
decisions i major transparència en l’acció pública.
Els Departaments i entitats del sector públic de la Generalitat van presentar les seves
propostes per poder ser beneficiaris d’aquest fons durant el mes de juliol de 2019, i
actualment el VEH n’està realitzat la selecció per tal de determinar quines d’aquestes
seran les seleccionades per a ser co-finançades mitjançant aquest fons. L’execució
d’aquesta selecció comporta la necessitat d’obtenir certa informació sobre determinats
aspectes tècnics i econòmics de les futures licitacions dels serveis d’avaluació de
polítiques públiques a contractar pels Departaments o entitats del sector públic que
resultin beneficiàries d’aquest fons, per tal de poder definir en nombre de propostes cofinançables amb el fons existent. És per això, que aquesta consulta es promou des del
VEH i no des del propi Departament o entitat del sector públic, que seran qui, en cas de
resultar adjudicatàries d’aquest fons, realitzaran la licitació del contracte en qüestió.

Introducció
El Pla de Xoc contra la segregació escolar (en endavant Pla de Xoc) del Consorci
d’educació de Barcelona (en endavant CEB) es va posar en funcionament el curs 20182019, tot i que el primer curs sencer va ser el 2019-2020. L’objectiu del pla és evitar la
concentració d’alumnat amb risc socioeconòmic en determinats centres educatius
mitjançant la distribució equitativa d’aquest alumnat entre el conjunt de centres
educatius, tant públics com concertats, de la ciutat de Barcelona.
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El Pla de Xoc consta d’un conjunt de mesures per assolir una distribució equilibrada de
l’alumnat amb risc socioeconòmic durant la fase de preinscripció escolar i nova admissió
(de moment concretament a l’accés a P-3 i a 1r de l’ESO), juntament amb d’altres
mesures per assegurar la igualtat d’oportunitats d’aquests alumnes durant la seva vida
escolar (activitats esportives gratuïtes, activitats d’estiu, etc.).
A través dels Serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona es fa una detecció
primerenca dels alumnes amb necessitats socioeconòmiques i socioeducatives per tal
que el CEB es pugui posar en contacte amb les diferents famílies abans que accedeixin
al sistema. El CEB ofereix a aquestes famílies, dins de la seva zona educativa, un centre
educatiu que permeti la distribució homogènia dels infants en situació de vulnerabilitat
entre el conjunt de centres. Aquest infant disposa d’una gratuïtat de l’educació que inclou
tant els llibres, com les sortides com d’altres possibles quotes. Tampoc han de sol·licitar
els ajuts per al menjador doncs es concedeixen d’ofici. Cal dir que no és una
obligatorietat, sinó que són les famílies qui decideixen, en el moment de fer la inscripció,
finalment si s’acullen al pla accedint al centre proposat pel CEB .
Els serveis socials van detectar 831 alumnes en situació de vulnerabilitat que havien de
matricular-se a P·3, dels quals es van pre-assignar dins el marc del Pla de xoc 793 i
finalment es van pre-inscriure 784. En el cas dels alumnes de 1r d’ESO, es van detectar
1.247 alumnes, es van pre-assignar 1.216 i es van pre-inscriure 1.148.
Les dades disponibles al CEB són:
Dades sobre l’alumne: IDALU, identificació fiscal, nom i cognoms, data de naixement,
sexe, tipus NEE, codi i nom centre matriculat, ensenyament i nivell, identificació fiscal
tutor 1, nom i cognoms tutor 1, identificació fiscal tutor 2, nom i cognoms tutor 2, ajut de
menjador, qualificacions i promoció de curs
Dades sobre el centre: codi i nom centre, titularitat, districte, zona escolar, grups per
ensenyament, alumnat matriculat, places vacants

3.- OBJECTE DE LA CONSULTA PRELIMINAR
L'objecte d’aquesta consulta preliminar és aconseguir informació relativa als diferents
aspectes que caldria considerar per tal de realitzar aquesta avaluació d’implementació
sobre els ls alumnes de P3 i 1r de l’ESO i les actuacions a tenir en compte per a una
posterior avaluació econòmica o d’impacte del Pla de Xoc a 4rt d’ESO, així com obtenir
la millor relació qualitat-preu en la contractació d’uns serveis de consultoria
especialitzats en educació per realitzar les activitats descrites més avall.
Amb aquesta consulta es volen identificar les diferents metodologies i tecnologies, una
estimació del cost i del termini necessari, així com dels recursos aproximats per a
realitzar les següents activitats:
a- Avaluació de la implementació del Pla de Xoc: des dels processos de detecció de la
situació de vulnerabilitat, la cobertura sobre la població diana, l’adequació de les
diferents accions, la coordinació amb els centres educatius, el tractament de la
Rambla de Catalunya, 19-21
08007 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00
Telefax 93 316 21 00

2

informació i els diferents processos d’adjudicació de places i seguiment. També es
voldrien proposar nous criteris per els processos de detecció, preassignació i noves
accions per lluitar contra la segregació escolar.
b) Definició de les dades i informació a recollir per tal de poder realitzar una avaluació
econòmica o d’impacte en els propers anys.
Aquesta consulta es realitza, d’acord amb la previsió de l’article 115 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

4.- METODOLOGIA I CONDICIONS DE LA CONSULTA
Aquesta consulta és oberta, i hi poden participar en la mateixa tots els operadors
econòmics interessats.
La no participació en aquesta consulta no suposarà cap desavantatge per als futurs
licitadors i alhora, tampoc constitueix una obligació ni un compromís de licitar. Qualsevol
despesa vinculada a aquesta serà a càrrec dels participants.
Termini de participació: el termini per participar en aquesta Consulta finalitzarà el dia 13
de desembre de 2019
D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, en
aquesta Consulta es garanteix el compliment dels principis de transparència, no
discriminació i igualtat de tracte i en cap cas, aquesta consulta podrà comportar cap
avantatge respecte de l’adjudicació del contracte per a les empreses que hi hagin
participat.
La consulta es dura a terme en la forma següent:
a) L’objecte de la consulta es publicarà al perfil del contractant allotjat a la
Plataforma de serveis de contractació pública amb el propòsit de què tots els
possibles interessats puguin tenir-hi accés per a poder realitzar aportacions.
b) Dins el termini que s’ha especificat, els participants podran fer arribar les seves
solucions, amb el contingut que s’especifica a l’apartat 5.
c) Les
solucions
es
podran
fer
arribar
al
correu
electrònic
avaluacioeconomica.eco@gencat.cat
d) Per a qualsevol dubte en relació amb la Consulta, els interessats podran
sol·licitar
informació
per
escrit
adreçant
un
correu
a
avaluacioeconomica.eco@gencat.cat
e) Finalitzada la consulta, l’ens convocant elaborarà i publicarà en el seu perfil un
informe amb les dades sobre les entitats que han participat en la consulta i de
les respostes obtingudes.
En cap cas durant el procés de consultes es podran revelar als participants les solucions
proposades pels altres participants.
Finalitzada la consulta, es podran divulgar les solucions i la definició de les
especificacions de les propostes, però en cap cas es podrà revelar cap informació
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tècnica o comercial que hagi estat facilitada pels participants i que aquests hagin
designat com a confidencial.
Així mateix, es garanteix el compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i alhora el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

5. CONTINGUT DE LES SOLUCIONS PROPOSADES PELS PARTICIPANTS EN LA
CONSULTA
El contingut de les propostes a presentar és el següent:
5.1 Dades bàsiques
Nom de l’entitat:
Adreça:
Tipus d’Organització (PIME, gran empresa, cooperativa, consorci...):
Persona de contacte:
Telèfon:
Correu electrònic:
5.2 Contingut de la proposta de solució
Els participants en la consulta hauran de respondre a les qüestions següents:
Sobre l’avaluació de la implementació del Pla de Xoc:
 Coneix d’altres referències i/o exemples nacionals i internacionals en els que s’hagin
avaluat aspectes similars?
 Sobre quins aspectes de la implementació creieu que hauria de fixar-se l’avaluació?
(definició d’indicadors, definició i accés a la població diana, coordinació entre actors,
acompliment de les activitats, identificació i millora de processos...)
 Quines dades considera que serien necessàries per poder fer aquesta avaluació
d’implementació?
 Quina durada estimada considera necessària per a l’avaluació de la implementació?
 Quin cost aproximat podria tenir el desenvolupament de l’avaluació de la
implementació?
 Quins elements s’han valorat per elaborar aquest pressupost?
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Sobre les actuacions a tenir en compte per a una posterior avaluació econòmica o
d’impacte del Pla de Xoc

 Quina durada estimada considera necessària per a la definició de les condicions per
a una avaluabilitat futura del Pla de Xoc?
 Quin cost aproximat podria tenir la definició de les condicions per a una avaluabilitat
futura del Pla de Xoc?
 Quins elements s’han valorat per elaborar aquest pressupost?

La directora general de Pressupostos
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