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Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones
ME/cm
Núm. Exp.: 2021/2009

Informe tècnic de valoració de les ofertes de la contractació del servei de
dinamització, coordinació territorial, assessorament i acompanyament
metodològic del programa “benestar i comunitat” (pm10) del catàleg de serveis
de Dipsalut.
D’acord amb la clàusula quinzena del Plec de Clàusules Administratives Particulars
que ha de regir la contractació del servei de dinamització, coordinació territorial,
assessorament i acompanyament metodològic del programa “benestar i comunitat”
(pm10), que es transcriu a continuació. En aquest cas i atès que s’han presentat
diversos licitadors per aquest servei per a realitzar la valoració es compararan les
ofertes presentades:
“La governança en el sector de la Salut es refereix a una gama àmplia de funcions
relacionades amb estratègies de lideratge, que busquen corresponsabilitzar els
diversos actors, sectors i territoris en la presa de decisions per a fomentar la millora de
la salut de la població. Implica una gestió democràtica participada a la recerca de
l’equilibri entre els interessos dels diferents agents clau del sector públic, privat i tercer
sector amb responsabilitats compartides. La governança democràtica participativa vol
respondre a les lògiques de la complexitat que aposten per comprendre i abordar allò
social des de la multiplicitat de factors que la configuren i a les lògiques de societats
dinàmiques amb canvis constants i en continua evolució i té com a objectiu esdevenir
un punt de partida per la participació activa de la comunitat en la producció de salut.
Amb l’objectiu de valorar el coneixement d’aquest marc substantiu de promoció de la
salut de Dipsalut i la seva adaptació al programa “Benestar i Comunitat”, les empreses
licitadores hauran d’elaborar una memòria tècnica que descrigui una proposta
metodològica d’acompanyament i assessorament a les taules (per a més informació es
poden consultar els plecs tècnics) que inclogui els ítems que es detallen en aquest
apartat i una proposta de recollida i difusió de la informació que es genera en el marc
del “Benestar i Comunitat”. La memòria pot incloure a l'annex, els diagrames i
documents complementaris que es considerin adients per tal de fer una millor valoració
de la proposta, sense superar en aquest cas, un total de 15 pàgines (incloent memòria
i annexos) i escrit amb la tipografia Arial número 11 a espai 1’5 punts. La puntuació
màxima atribuïda vindrà determinada per la suma de la puntuació dels diferents
apartats.

1.1. PROPOSTA METODOLÒGICA D’ACOMPANYAMENT A LES TAULES: fins a 25
punts
Es valoraran els següents apartats:
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 Objectius (fins a 5 punts): Es valorarà que els objectius de la proposta siguin
coherents amb el marc substantiu de l’àrea de Promoció de la Salut i els
principis de governança democràtica i comunitària en matèria de salut.
 Metodologia (fins a 10 punts): Es valorarà la metodologia emprada per tal de:
- Generar un ambient de confiança i proximitat entre les persones
participants.
- Promoure que des de les taules gestionin les seves dinàmiques de
poder i transitin cap a una democràcia interna real per tal que les
persones es puguin expressar obertament i amb llibertat.
- Prevenir i gestionar les dinàmiques d’opressió i discriminació com ara el
masclisme, el racisme i l’homofòbia. (Perspectiva interseccional)
- Fomentar la participació contínua dels membres de les Taules i la
participació activa de la comunitat en la producció de salut.
- Aconseguir una presa de decisions compartida en la definició dels
objectius de les taules i en la gestió de recursos humans i econòmics.
 Coordinació territorial i treball en xarxa (fins a 5 punts): Es valorarà com
l’estratègia promou l’aprofitament del capital social generat en el programa
“Benestar i Comunitat”, establint línies de treball conjuntes dins de cada taula i
entre les 11 taules que el conformen.
 Coneixement territorial (fins a 5 punts): Es valorarà el grau de coneixement
dels serveis i recursos, emmarcats dins de la promoció de la salut i el benestar
i atenció a les persones, del territori.
1.2. PROPOSTA DE RECOLLIDA I DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ. fins a 20 punts
Aquesta proposta ha de perseguir l’objectiu de recollir el coneixement que es
genera en el marc del programa “Benestar i Comunitat”, difondre’l entre les
diferents taules del territori i la ciutadania: dades d’aquelles iniciatives que es
considerin bones pràctiques, indicadors, sistemes d’avaluació, metodologia de
treball comunitari, etc.
Es valorarà:
 Tècniques de recollida de la informació (fins a 10 punts): Es valorarà
que la proposta de la tècnica o del sistema de recollida d’informació sigui
fàcil, factible i sostenible i que permeti la recollida de dades quantitatives i
qualitatives que facilitin una posterior avaluació de procés i d’impacte.
 Tècniques de difusió de la informació (fins a 10 punts): Es valorarà que
la proposta posi a l’abast de la ciutadania el coneixement generat en el
marc del programa i també, que serveixi d’utilitat per les persones
professionals com a recurs per compartir bones pràctiques, aprofitar el
capital social generat en les taules i millorar la coordinació i el traspàs
d’informació entre taules de diferents territoris.
No passaran a la següent fase de valoració (sobre C) els licitadors que no assoleixin
una puntuació mínima del 50% dels punts assignats als criteris de valoració que
depenen d’un judici de valors.”
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Valoració de les propostes
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Un cop analitzades les memòries presentades per les empreses licitadores, la
valoració de la qualitat tècnica es descriu a continuació:

Àrea Q - B66828773


Objectius (fins a 5 punts)
L’empresa licitadora mostra un alt nivell de coneixença dels principis de
governança democràtica i comunitària al prioritzar sobre altres elements
l’increment de les capacitats dels diferents actors per intervenir sobre la realitat,
entenent que s’opera des de l’òptica que la figura de la facilitadora ha de
promoure que els agents del territori siguin actors del seu propi procés. I que
en cap cas la dinamització podrà substituir les funcions pròpies dels
professionals del territori, tal i com s’especifica a la prescripció 1 dels plecs
tècnics.
Per altra banda, es valora molt positivament la subdivisió que fa dels objectius,
on també queda palès el coneixement en processos comunitaris i de
governança democràtica, al plantejar primer els objectius que fan referència a
les condicions que propicien la governança democràtica i la intervenció
comunitària, i en segon lloc, plantejar el seu desenvolupament. Per tot això
s’obté la puntuació màxima.
Puntuació: 5 punts



Metodologia (fins a 10 punts)
Es valora positivament com l’empresa licitadora fa un ús de termes que
remeten a la generació d’espais de confiança que denoten una expertesa en el
marc en el qual s’inspiren els principals trets que defineixen la realitat del treball
cooperatiu i col·laboratiu actuals. (intel·ligència emocional i la teoria de les
cures), que són qualitativament superiors a l’altra proposta: ens mencionen els
estats d’ànim, els processos de reparació de malestars antics, l’assertivitat com
a element fonamental per a comunicar-nos, etc.
Per altra banda, és rellevant destacar l’alt coneixement de la importància dels
rols i les relacions de poder que interactuen en els models d’intervenció
comunitària. En aquesta línia, l’entitat proposa posar atenció a les asimetries
de poder de cada taula, legitimitar les diferents veus, així com els diversos
sabers, nivells de professionalització o tecnificació acadèmica. Es valora
especialment la menció que es fa de la minimització de l’impacte que té la
posició de poder entre persones interventores i intervingudes, així com la
incorporació de la mirada interseccional pel que fa a la naturalesa de les
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accions proposades. Tanmateix es troba a faltar l’operativització de la
perspectiva interseccional en la praxis de les dinàmiques dins de les taules.
L’empresa afegeix un valor a la proposta a l’impulsar processos formatius al
voltant de l’avaluació comunitària i sobre la relació entre la interseccionalitat i la
promoció de la salut, fet que denota un bon grau de coneixement de les
necessitats formatives actuals dels equips de professionals del sector de la
intervenció comunitària i la salut.
Pel que fa al foment de la participació dels membres de la taula i la comunitat,
així com l’assoliment de la presa de decisions compartida es valora de manera
molt favorable el fet que, a banda de capacitar a les professionals en
metodologies participatives, s’inclogui també a la ciutadania en aquesta
capacitació, així com la voluntat d’impulsar la presència ciutadana en els
processos de presa de decisions que tenen lloc a les taules territorials. Tot i
així, li resta puntuació el fet que no clarifiqui la metodologia dins de les taules a
l’hora d’arribar a la presa de decisions compartida.
Amb tot, la proposta integra dins de la praxis de la metodologia el marc
substantiu de Dipsalut i els principis rectors de la intervenció comunitària i de la
governança democràtica, entenent que l’actitud i la manera com es porta a
terme aquesta proposta metodològica és igual o més important que el
coneixement teòric dels termes. Comparativament la proposta és de més
qualitat que la de l’altra empresa licitadora, i per aquest motiu se li assigna una
puntuació més alta en aquest apartat.

Puntuació: 8 punts



Coordinació territorial i treball en xarxa (fins a 5 punts)
Es valora molt positivament que l’empresa licitadora doni protagonisme a les
taules en la definició dels mecanismes de coordinació territorial i el treball en
xarxa, i que a més a més els emmarquin dins dels vectors que formen part del
marc substantiu de Dipsalut com la perspectiva salutogènica i els drets
humans. També es reconeix positivament que es faci referència a la promoció
d’espais compartits i la transversalització del concepte de Salut en totes les
polítiques.
Tot i així, no obté la puntuació màxima perquè es troba a faltar l’explicitació de
la metodologia que es proposa per aconseguir els objectius d’ampliar els
recursos actuals o potencials, consolidar els lideratges i establir sinergies.

Puntuació: 4
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Coneixement territorial (fins a 5 punts)
Es valora positivament que la proposta descrigui la idiosincràsia del treball
comunitari a la demarcació de Girona quan parlen del protagonisme que ha de
continuar tenint el sistema comarca, quan anomenen la necessitat que les
principals agències que operen en el Benestar i Comunitat reconeguin el valor
afegit d’aquest sistema de treball i coordinació, o bé quan fan referència als
antecedents del treball comunitari de les taules al territori.
Ara bé, es troba a faltar una descripció dels agents que operen en el territori
per tal de poder inferir el grau del seu coneixement. És per aquest motiu, que
comparativament amb l’altra proposta presentada té una puntuació més baixa.
Puntuació: 4 punts



Proposta de recollida i difusió de la informació (fins a 20 punts)
1.1.

Tècniques de recollida de la informació (fins a 10 punts)

Es valora molt positivament en aquest apartat que s’iniciï el procés de recollida
d’informació tenint en compte en primer lloc el que ja està circulant, les
necessitats a les que respon aquesta recollida d’informació, tant internes com
externes, les eines emprades fins ara, la identificació de les eines digitals més
adequades partint d’un procés participat que inclogui a les professionals que
operen a les taules.
El que dona un valor qualitatiu diferencial per sobre de l’altra empresa licitadora
i la situa en l‘excel·lència és la proposta de construir i utilitzar un qüestionari
auto-complimentat i unitari per a totes les persones beneficiàries de les
actuacions emmarcades en el BiC que, sobre la base del directori d’Indicadors
de Benestar i Progrés Social referenciats per la Generalitat de Catalunya
(IDESCAT), el Listado de indicadores de Bienestar, LIBE (Buiza et al., 2020) i/o
qualsevol altre font que es consideri rellevant que permeti una aproximació
present i retrospectiva del grau de benestar i salut associat a la participació en
actuacions emmarcades en el BiC. Així com la idoneïtat de construir i utilitzar
una base de dades amb totes les actuacions impulsades en el marc del BiC
que, “sobre la informació que proporcionen plataformes de recerca en ciències
socials i de la salut que produeixen síntesis obertes i rellevants sobre l’impacte
que tenen diferents tipus d’intervencions (p. ex. Campbell Collaboration, 2021)”,
permeti categoritzar i analitzar les esmentades actuacions en aquesta clau. Un
dels objectius descrits en els plecs tècnics és precisament proposar una
tècnica de recollida d’informació que permeti una posterior avaluació de procés
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i d’impacte. Àrea Q presenta una proposta que té en compte les dues vies de
recollida d’informació per una posterior avaluació qualitativa i quantitativa.
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És per tot això que l’empresa licitadora obté la màxima puntuació en aquest
apartat.

Puntuació: 10 punts



Tècniques difusió informació (fins a 10 punts)
La proposta es valora com la millor perquè el punt de partida de la mateixa és
l’anàlisi de necessitats en relació a la difusió d’informació, tenint en compte les
necessitats de coordinació, d’accés i transparència a la informació, accés a
continguts, etc., per altra banda fan una distinció dels dos grups de persones a
qui ha d’arribar la informació: la ciutadania i les professionals. Assenyalen com
a idees, en cas que les necessitats detectades en un primer estat siguin
aquestes, un Backend per a professionals amb funció d’intranet, Dashboard de
resultats d’avaluacions, amb possibilitat de descarregar-los i treballar-los fora
de línia, calendari de cada taula amb esdeveniments públics, àrea de recursos
compartits, canals interns de comunicació (notificacions, correus, xat,
trucades), newsletter, frontend per a ciutadania amb finalitats de difusió de
coneixement i comunicació.
Tot i que la proposta és molt complerta es troba a faltar la metodologia com es
realitzarà aquesta anàlisi de necessitats. Com ha de ser aquest procés
participat per detectar les necessitats de difusió de la informació. És per aquest
motiu que no s’obté la puntuació màxima en aquest apartat.
Puntuació: 9 punts

Spora- F63912240



Objectius (fins a 5 punts)
L’empresa licitadora elabora uns objectius clars, concisos i que denoten un
elevat coneixement del marc referencial de Dipsalut, així com dels objectius del
programa. Es valora molt positivament la coherència amb els principis de
governança democràtica i comunitària en matèria de salut i amb el marc
substantiu de l’àrea de promoció de la Salut.
Per tot això se li atorga la puntuació màxima.
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Metodologia (fins a 10 punts)
Es valora favorablement la proposta de l’empresa licitadora de promoure un
pacte constituent amb quatre principis que vetllaran per garantir la mateixa
quota de participació en igualtat de condicions, la presa de decisions conjunta o
la gestió de dinàmiques de poder i un model d’acció comunitària basat en cinc
fases. Es valora també, que la proposta expliciti els mètodes, com el control de
temps dels torns de paraula, les dinàmiques en cercle, la dinàmica de la
tècnica Phillips 66 o com operativitza d’una manera molt clara les eines que es
poden emprar a l’hora de gestionar les dinàmiques de poder. En la mateixa
línia, també es valora favorablement la descripció de la metodologia emprada
per la presa de decisions compartida a partir del consens i en el mínim comú
de les participants, i el fet que es proposin accions formatives que s’identifiquin
en la Fase 0 del model d’acció comunitària proposat.
Finalment, es valora l’aplicació pràctica de la perspectiva intersecciona en
accions com en les redaccions d’informes i actes, detecció de necessitats,
planificació de les actuacions i com vetllar pel llenguatge inclusiu.
Si bé, la proposta descriu acuradament una metodologia ben operativitzada i
amb un enfocament teòric adient, s’hi troba a faltar la contemplació dels cicles
vitals i les dinàmiques de grups prèviament constituïts. Es proposa una
metodologia de treball molt adient per a un programa de nova creació i aquest
no és el cas del Benestar i Comunitat on totes les taules tenen la seva
particular idiosincràsia i la seva pròpia història i manera de treballar.
També es troba a faltar l’esment a mesures pel foment de la participació activa
de la comunitat, i no es descriuen elements dels quals s’infereixi la seva
incorporació en la redacció de la proposta. Tenint en compte l’enfocament
comunitari del programa i la intencionalitat palesa de l’enfocament participatiu
aquests dos factors afecten considerablement la puntuació final en aquest
apartat.

Puntuació: 7



Coordinació territorial i treball en xarxa (fins a 5 punts)
Es valora positivament la sistematització que fa l’empresa licitadora en aquest
apartat de les propostes que promouen la coordinació territorial i el treball en
xarxa, com l’activació de comissions de treball encarregades d’executar les
accions proposades en el si de les taules. El seguiment d’aquestes comissions,
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la presentació de programes, serveis o recursos en el territori que puguin ser
d’interès pels membres de la taula, la taula intercomarcal i la jornada anual
amb els objectius de definir estratègies conjuntes i promoure experiències
locals innovadores. Tot i així, es troba a faltar el bagatge i l’històric de les taules
com a punt de partida en la definició de les accions, tal i com s’ha indicat en
anteriors apartats, pel qual la proposta sembla voler donar resposta a un
projecte de nova creació. Aquest fet penalitza de forma elevada la puntuació en
aquest apartat.
Puntuació: 3



Coneixement territorial (fins a 5 punts)
En aquest apartat, l’empresa licitadora descriu de manera exhaustiva els
diversos agents en matèria de salut pública d’acció social, educativa i
comunitària del territori. I també anomena, al llarg del document els diferents
agents clau: Consorcis, entitats i associacions vinculades al territori, programes
del Dipsalut... Per aquest motiu denota un coneixement sobre els/les
professionals, entitats, etc... que s’han de tenir en compte en el programa, i
obté una puntuació més elevada en aquest apartat que la proposta de l’altra
empresa licitadora.
Puntuació: 5 punts



Proposta de recollida i difusió de la informació (fins a 20 punts)
1.2.

Tècniques de recollida de la informació (fins a 10 punts)

En aquest apartat s’infereix, de la mateixa manera que en d’altres apartats, una
qualitat tècnica elevada en relació amb les eines i estratègies per a la recollida
sistematitzada de dades, es descriuen les fitxes de treball amb les necessitats
detectades que s’ompliran a la fase 2, els informes de propostes d’actuació
amb fitxes de treball on s’incloguin objectius, indicadors, agents clau,
necessitats formatives, enquestes d’avaluació a totes les taules, qüestionaris
de satisfacció pels membres de les taules, així com la proposta d’una matriu
per recopilar la informació que serviria per avaluar el procés.
No obstant en l’acurada descripció d’eines de recollida de dades, no es fa
menció a la participació de les professionals del programa que operen a les
taules, així com el reconeixement que es treballa en un entorn d’aprenentatge
continuat i d’adaptació a noves circumstàncies emergents. Es troba a faltar
també la part del sistema de recollida d’informació que faciliti una aproximació
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a una posterior avaluació d’impacte en la ciutadania de les accions definides en
el programa.
És per tot això que la puntuació és inferior a l’altra proposta presentada.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 438656 OC2I8-5M4TF-X1XTW C7D1A8A8ED908BCFC16A3840C0DA01635A9F7032) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

Puntuació: 7 punts



Tècniques difusió informació (fins a 10 punts)
Es valora positivament que la proposta tingui claredat tècnica i que estigui
emmarcada en el territori, descriu l’elaboració d’una pàgina web a la qual
l’equip de dinamització s’encarregarà de dotar de contingut i on es penjaran els
informes de necessitats, activitats, bones pràctiques, etc; es proposa un logo
de les taules de BiC; un compte de twitter; una memòria anual de seguiment;
comunicació i coordinació amb els consells municipals i comarcals;
comunicació i coordinació amb altres espais comunitaris; establir una difusió
periòdica de les activitats dels serveis i programes de les taules BiC; un llistat
de correus per cada taula i una llista global per poder compartir informació.
En relació a l’altra proposta, però, es troba a faltar l’anàlisi de necessitats
prèvia per determinar l’abast i l’usabilitat de les accions proposades, aquest fet
redueix la puntuació.
Puntuació: 8 punts
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