Salut i Consum
Núm. Exp.: 2020/12831
Preparació, gestió i adjudicació del
contracte
VALORACIÓ TÈCNICA DELS CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC DEL SERVEI D’INFORMACIÓ I
ATENCIÓ A LES DONES I DEL SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL LGTBI, DE L’AJUNTAMENT DE
CASTELLDEFELS.

D’acord amb la Clàusula 15ena del Plec de clàusules administratives particulars, Criteris de
valoració de les ofertes, el punt 2) determina els criteris avaluables mitjançant judicis de
valor, amb una puntuació màxima de 9 punts, repartits de la següent manera:


Metodologia de treball, fins a 3 punts



Descripció de l’equip que forma part de la organització, fins a 3 punts



Proposta de protocols i suports per la recollida d’informació, fins a 3 punts

L’article 145 de la LCSP disposa que l’adjudicació dels contractes s’ha de fer en base a la
millor relació qualitat preu i la seva avaluació d’acord amb criteris econòmics i qualitatius.
Empreses que es presenten a la licitació:


Assistència i Gestió Integral, Fundació Privada



Némesi Advocades i Assessores SLP



Castellarnau Ampolla Associats, SL



Associació Dones Juristes

Per determinar la puntuació obtinguda per les empreses que s’han presentat al concurs,
únicament s’ha tingut en compte allò que respon al que era objecte de valoració, i no
aquella informació aportada que no està directament relacionada amb els apartats objecte
de puntuació. La puntuació obtinguda per cada empresa que ha participat en la citació és la
següent:
LOT 1 Servei d’informació i assessorament jurídic especialitzat a dones usuàries dels serveis
de SIAD de l’àrea de Polítiques d’Igualtat que ho sol·licitin i que estiguin patint o hagin patit
situacions de violència o amb necessitats d’orientació jurídica.
Metodologia de treball, fins a 3 punts.
En aquest apartat es valorarà la més adequada descripció de com s’organitzarà el servei, tenint
en compte:



Especificació de metodologia de treball proposada (fases, sistemàtica de seguiment,
etc.).
 Descripció d’adaptació de l’enfocament de l’assessorament atenent a les peculiaritats
de la
manifestació, forma i àmbit de la situació de violència expressada per la persona usuària, edat
de la
dona, etc.

EMPRESA
Assistència i Gestió Integral,
Fundació Privada

VALORACIÓ
Màxim nivell de detall en el
desenvolupament metodològic i
plenament adaptat als requisits del
projecte.
Emmarca el projecte en l’àmbit
d’actuació del col·lectiu a qui es
destina el servei mostrant un alt
coneixement d’aquesta tipologia de
serveis.

PUNTUACIÓ

3 punts

Excel·lent nivell de detall del
desenvolupament metodològic i la
planificació, adaptada al projecte , i
amb bon detall pel que fa a
l'execució de les diferents tasques.
Especificació de metodologia de
treball proposada (fases, sistemàtica
de seguiment, etc.) adaptada al
funcionament
d’un
Servei
d’informació i atenció a les dones.
Propostes de millora del projecte
referides a seguiment, situacions
d’urgència i avaluació que milloren
la qualitat del servei
Némesi Advocades i Assessores,
SLP

Molt alt nivell de detall en el
desenvolupament metodològic i
plenament adaptat als requisits del
projecte.
Emmarca el projecte en l’àmbit
d’actuació del col·lectiu a qui es
destina el servei mostrant un alt
coneixement d’aquesta tipologia de
serveis.
Especificació de metodologia de
treball proposada (fases, sistemàtica
de seguiment, etc.) adaptada al
funcionament
d’un
Servei
d’informació i atenció a les dones.
No aporta propostes que millorin la
qualitat del servei.
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2,25 punts

Castellarnau Ampolla Associats, SL

Malgrat presenta un nivell suficient
de detall en el desenvolupament
metodològic,
aquest
no
es
considera adaptat al projecte d’un
servei de SIAD.

0,75 punts

No emmarca el projecte en l’àmbit
d’actuació del col·lectiu a qui es
destina.
Les propostes metodològiques no
s’ajusten a un servei de SIAD .
El detall respecte a mesures de
seguretat
informàtica
i
confidencialitat es basa un sistema
de recollida i registre de la
informació que no es valora donat
que no es preveu que la informació
s’allotgi fora del sistema informàtic
municipal.
La proposta de millora respecte a
l’atenció de les urgències en format
presencial sí que és valora.
Associació Dones Juristes

Molt alt nivell de detall en el
desenvolupament metodològic i
plenament adaptat als requisits del
projecte.
Emmarca el projecte en l’àmbit
d’actuació del col·lectiu a qui es
destina el servei mostrant un alt
coneixement d’aquesta tipologia de
serveis.
Especificació de metodologia de
treball proposada (fases, sistemàtica
de seguiment, etc.) adaptada al
funcionament
d’un
Servei
d’informació i atenció a les dones.

2,25 punts

Pel que fa a les derivacions proposa
una sistemàtica que significaria
incorporar una sèrie de tasques pel
servei municipal que no es
contempla assumir, fet que fa que
minvi la valoració en aquest apartat.

Descripció de l’equip que forma part de la organització, fins a 3 punts.
Amb especificació de les tasques que desenvolupa cada membre en relació al servei. Es
valorarà la més acurada descripció de les tasques a dur a terme per la persona o persones que
intervenen amb la persona usuària del servei.
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EMPRESA
Assistència i Gestió Integral,
Fundació Privada

VALORACIÓ

PUNTUACIÓ

Bon nivell de detall pel que fa a les
tasques del perfil professional de
jurista que es vincularà al servei
d’assessorament jurídic.
Declara que es compromet a que
en el moment de la signatura del
contracte aportarà personal que
complirà amb tots els requeriments
que preveu el PCA i el PPT

2 punts
.

Pel que fa a les tasques descriu les
que farà el perfil professional de
l’advocada que es farà càrrec de
l’assessoria. Descriu que són entitat
amb gran experiència en aquest
tipus de serveis.
No determina si hi haurà suport de
més equip ni quines funcions o
tasques
desenvoluparà.
No
menciona taques d’administració.
Némesi Advocades i Assessores SLP

Màxim nivell de detall pel que fa a
les tasques del perfil professional
de jurista que es vincularà al servei
d’assessorament jurídic.
Especificació de les tasques que
desenvolupa cada membre en
relació al servei.

3 punts

Descripció acurada de les tasques a
dur a terme per la persona o
persones que intervenen amb la
persona usuària del servei.
Vincula a tres professionals al servei
com a mesura de seguretat per al
compliment assegurat de l'horari
d'atenció
i
per
atendre
assessoraments especialitzats en
diverses temàtiques si s'escau.
Castellarnau Ampolla Associats, SL

Bon detall pel que fa l’execució les
tasques que desenvolupa cada
membre.
Malgrat això es fa referència
majoritàriament a les tasques que
realitzarien les persones vinculades
al contracte en relació , a
l'organització interna de l’empresa ,
més que a la relació amb les
persones usuàries del servei .
Malgrat el detall no permet
visualitzar quines serien les tasques
en relació a la persona usuària i al
propi servei de SIAD
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1,5 punts

Associació Dones Juristes

Ofereix advocat substitut.
Màxim nivell de detall pel que fa a
les tasques del perfil professional
de jurista que es vincularà al servei
d’assessorament jurídic.

3 punts

Especificació de les tasques que
desenvolupa cada membre en
relació al servei.
Descripció acurada de les tasques a
dur a terme per la persona o
persones que intervenen amb la
persona usuària del servei

Proposta de protocols i suports per la recollida d’informació, fins a 3 punts.
Es valorarà la presentació i contingut de protocols acurats pels diferents àmbits d’actuació del
servei i la descripció de com es traspassarà aquesta informació als serveis municipals referents
i amb quins mitjans tècnics es comptarà.

EMPRESA
Assistència i Gestió Integral,
Fundació Privada

VALORACIÓ
Màxim nivell de detall en el
desenvolupament de protocols i
models de documentació per
registrar
les
actuacions
d’assessorament.
Presentació molt clara i contingut
detallat de protocols pels diferents
àmbits d’actuació del servei i la
descripció de com es traspassarà
aquesta informació als serveis
municipals referents.

PUNTUACIÓ

2,70 punts

Diferents tipus de protocol, amb
models de documentació, de
registres.
Sistemàtica de derivacions externes.
Sistema d’avaluació de resultats.
No detalla mitjans tècnics.
Némesi Advocades i Assessores SLP

Bon nivell de descripció en el
desenvolupament de protocols.
Descriu com atendran a les persones
usuàries pels diferents àmbits
d’actuació del servei i la descripció
de com es traspassarà aquesta
informació i es derivarà als serveis
municipals referents i amb quins
mitjans tècnics comptarà
Descriu protocol atenció adaptat a
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2 punts

situacions de confinament COVID19.
No aporta models de documentació,
només descripció.
Respecte als mitjans materials
menciona que en té per poder
atendre per videoconferència en cas
necessari.
Castellarnau Ampolla Associats, SL

Nivell de detall suficient pel que fa
als protocols, tot i que no tenen a
veure pròpiament amb el servei
d’atenció del SIAD jurídic.
Els protocols a que es refereix el
projecte tenen a veure amb aspectes
jurídics referents a la protecció de
dades i a la seguretat informàtica
dels equips i de l’aplicatiu de
recollida de dades que proposen.

0,50
.

Fa referència a traspàs d’informació
però no detalla derivacions,
coordinació amb xarxa de recursos i
serveis del circuit d’atenció a la
violència de gènere.
Descriu mitjans tècnics de que
disposen però no tenen pes en la
valoració per que com descrivia en
anterior paràgrafs en que es
valorava la metodologia del servei,
els mitjans desenvolupen una
metodologia
que no és adequada
amb el servei que es pretén oferir
dels del SIAD.
Associació Dones Juristes

Bon nivell de descripció en el
desenvolupament de protocols.
Presentació de protocols d’actuació
del servei. Els descriu però no
presenta models de documentació.
Descriu sobretot
protocols de
coordinació interna externa i de la
derivació de casos.
En la descripció d'alguns d'aquest
protocols proposa processos no
compatibles amb el funcionament
de l'actual servei del SIAD. No
millora el servei ja que imputa al
personal municipals tasques que ara
no es realitzen i per tant
incrementaria el volum de feina del
personal municipal.
Descripció de com es traspassarà la
informació als serveis municipals
referents i amb quins mitjans tècnics
es comptarà.
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1,50 punts

No descriu mitjans tècnics.

LOT 2 Servei d’informació i assessorament jurídic especialitzat a persones usuàries dels
serveis PUNT SAI - LGTBI que estiguin patint o hagin patit situacions de violència o amb
necessitats d’orientació jurídica.
Metodologia de treball, fins a 3 punts.
En aquest apartat es valorarà la més adequada descripció de com s’organitzarà el servei, tenint
en compte:
 Especificació de metodologia de treball proposada (fases, sistemàtica de seguiment,
etc.).
 Descripció d’adaptació de l’enfocament de l’assessorament atenent a les peculiaritats
de la
manifestació, forma i àmbit de la situació de violència expressada per la persona usuària, edat
de la
dona, etc.
EMPRESA
Némesi Advocades i Assessores SLP

VALORACIÓ

PUNTUACIÓ

Màxim nivell de detall pel que fa a
les tasques del perfil professional
de jurista que es vincularà al servei
d’assessorament jurídic.
Emmarca el projecte en l’àmbit
d’actuació del col·lectiu a qui es
destina el servei mostrant un alt
coneixement d’aquesta tipologia de
serveis.

2,25 punts

Excel·lent
nivell de detall del
desenvolupament metodològic i la
planificació, adaptada al projecte , i
amb bon detall pel que fa a
l'execució de les diferents tasques.
Especificació de metodologia de
treball proposada (fases, sistemàtica
de seguiment, etc.) adaptada al
funcionament d’un Servei d'Atenció
Integral (Punt SAI - LGTBI )
No aporta propostes de millora en el
desenvolupament del projecte
Castellarnau Ampolla Associats, SL

Malgrat presenta un nivell suficient
de detall en el desenvolupament
metodològic,
aquest
no
es
considera adaptat al projecte d’un
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0,75 punts

Servei d’Atenció Integral – LGTBI
No emmarca el projecte en l’àmbit
d’actuació del col·lectiu a qui es
destina.
Les propostes metodològiques no
s’ajusten a un servei de SIAD .
Escàs
nivell
de
detall
del
desenvolupament metodològic i la
planificació, amb poca adaptació
específica a l'objecte del contracte i
detall bàsic execució de les tasques
L’alt detall respecte a mesures de
seguretat
informàtica
i
confidencialitat es basa un sistema
de recollida i registre de la
informació que no es valora donat
que no es preveu que la informació
s’allotgi fora del sistema informàtic
municipal.
La proposta de millora respecte a
l’atenció de les urgències en format
presencial es valora positivament

Descripció de l’equip que forma part de la organització, fins a 3 punts.
Amb especificació de les tasques que desenvolupa cada membre en relació al servei. Es
valorarà la més acurada descripció de les tasques a dur a terme per la persona o persones que
intervenen amb la persona usuària del servei.

EMPRESA
Némesi Advocades i Assessores SLP

VALORACIÓ
Màxim nivell de detall pel que fa a
les tasques del perfil professional
de jurista que es vincularà al servei
d’assessorament jurídic.
Especificació de les tasques que
desenvolupa cada membre en
relació al servei.
Descripció acurada de les tasques a
dur a terme per la persona o
persones que intervenen amb la
persona usuària del servei.
Vincula a tres professionals al servei
com a mesura de seguretat per al
compliment assegurat de l'horari
d'atenció
i
per
atendre
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PUNTUACIÓ

3 punts

Castellarnau Ampolla Associats, SL

assessoraments especialitzats en
diverses temàtiques si s'escau
Bon detall pel que fa l’execució les
tasques que desenvolupa cada
membre

1,5 punts

Malgrat això es fa referència
majoritàriament a les tasques que
realitzarien les persones vinculades
al contracte en relació , a
l'organització interna de l’empresa ,
més que a la relació amb les
persones usuàries del servei.
Malgrat el detall no permet
visualitzar quines serien les tasques
en relació a la persona usuària i al
propi servei d’Atenció Integral
LGTBI.
Ofereix advocat substitut.

Proposta de protocols i suports per la recollida d’informació, fins a 3 punts.
Es valorarà la presentació i contingut de protocols acurats pels diferents àmbits d’actuació del
servei i la descripció de com es traspassarà aquesta informació als serveis municipals referents
i amb quins mitjans tècnics es comptarà.
EMPRESA
Némesi Advocades i Assessores SLP

VALORACIÓ

PUNTUACIÓ

Bon nivell de descripció en el
desenvolupament de protocols.
Descriu com atendran a les persones
usuàries pels diferents àmbits
d’actuació del servei i la descripció
de com es traspassarà aquesta
informació i es derivarà als serveis
municipals referents i amb quins
mitjans tècnics comptarà.

2 punts

Descriu protocol atenció adaptat a
situacions de confinament COVID19.
No aporta models de documentació,
només descripció.
Respecte als mitjans materials
menciona que en té per poder
atendre per videoconferència en cas
necessari.
Castellarnau Ampolla Associats, SL

Nivell de detall suficient pel que fa
als protocols, tot i que no tenen a
veure pròpiament amb el servei
d’atenció Integral – LGTBI.
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0,50 punts

Els protocols a que es refereix el
projecte tenen a veure amb aspectes
jurídics referents a la protecció de
dades i a la seguretat informàtica
dels equips i de l’aplicatiu de
recollida de dades que proposen.
Fa referència a traspàs d’informació
però no detalla derivacions,
coordinació amb xarxa de recursos i
serveis del circuit d’atenció a la
violència de gènere.
Descriu mitjans tècnics de que
disposen però no tenen pes en la
valoració per que com descrivia en
anterior paràgrafs en que es
valorava la metodologia del servei,
els mitjans desenvolupen una
metodologia
que no és adequada
amb el servei que es pretén oferir
dels del SIAD.

Quadre resum : LOT 1
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR. MÀXIMA DE 9 PUNTS
EMPRESA

Metodologia de

Descripció de l’equip

treball
Assistència i Gestió Integral,

Proposta de

TOTAL PUNTS

protocols

3 punts

2 punts

2,70 punts

7,70 punts

i

2,25 punts

3 punts

2 punts

7,25 punts

Ampolla

0,75 punts

1,5 punts

0,50 punt

2,75 punts

2,25 punts

3 punts

1,50 punts

6,75punts

Fundació Privada
Némesi

Advocades

Assessores SLP
Castellarnau
Associats, SL
Associació Dones Juristes

En aplicació del que determina la Clàusula 15.2) Criteris de valoració de les ofertes, del Plec
de Clàusules Administratives Particulars: “Les ofertes han d’obtenir, com a mínim 5 punts en
els criteris avaluables mitjançant judicis de valor, en cas contrari seran excloses del
procediment”, correspon excloure del procediment l’oferta presentada per Castellarnau
Ampolla Associats, SL, ja que en conjunt la valoració no arriba a la puntuació mencionada.
Quadre resum : LOT 2
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR. MÀXIMA DE 9 PUNTS
EMPRESA

Metodologia de

Descripció de l’equip

treball
Némesi

Advocades

i

2,25 punts

Proposta de

TOTAL PUNTS

protocols
3 punts

Assessores SLP
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2 punts

7,25 punts

Castellarnau

Ampolla

0,75 punts

1,5 punts

0,50 punt

2,75 punts

Associats, SL

En aplicació del que determina la Clàusula 15.2) Criteris de valoració de les ofertes, del Plec
de Clàusules Administratives Particulars: “Les ofertes han d’obtenir, com a mínim 5 punts en
els criteris avaluables mitjançant judicis de valor, en cas contrari seran excloses del
procediment”, correspon excloure del procediment l’oferta presentada per Castellarnau
Ampolla Associats, SL, ja que en conjunt la valoració no arriba a la puntuació mencionada.

Responsable del contracte

Conforme,
La regidora-delegada de Règim Interior, Salut
i Consum, Arxiu, Igualtat i Mem. Democràtica,

Cap responsable,
Signat electrònicament el
31/03/2021,14:37:49
Isabel Cabré Conesa - DNI 38069893V
(TCAT)
Ajuntament de
Castelldefels

Signat electrònicament el 04/04/2021,
21:41:19
Lourdes Armengol i
Aymerich
Ajuntament de
Castelldefels
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