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ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Servei a la Ciutadania
Departament de Polítiques d’Igualtat

PETICIÓ D’OFERTA PER SERVEIS

Servei d’Atenció Integral a les Diversitats Sexuals i de gèneres (SAI), consistent en
oferir una atenció i assessorament individualitzat i grupal a les persones del col·lectiu
LGBTI

• 43003 TARRAGONA • Tel. 977 29 61 00 • NIF P-4315000-B • www.tarragona.cat

DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE: Oferir una atenció i assessorament individualitzat i grupal a
les persones del col·lectiu LGTBI.

Plaça de la Font, 1
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L’Ajuntament de Tarragona precisa la prestació del servei, que tot seguit es relaciona:

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI A PRESTAR: El Servei donarà suport i assessorament a
les persones del col·lectiu LGTBI. Gestionaran la primera acollida, que facilitarà el primer
contacte de la persona amb aquest servei, i que es podrà fer per tres vies: presencial,
telefònic i telemàtic.
Les funcions són els següents:
-

Atenció individualitzada i grupal i posterior avaluació de la situació personal, social, les
necessitats i la situació de risc en la que es trobi la persona.
Resposta/derivació (a les àrees d’atenció internes del servei o a servei externs)
segons la necessitat.
Donar la informació requerida sobre temàtica LGBTI
Atendre possibles casos de discriminació
Col·laborar en la difusió del servei d’atenció integral

TERMINI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI: del 15 de maig de 2019 (data estimada d’inici) al
30 d’abril de 2020
No hi haurà servei durant el mes d’agost.

PRESTACIÓ DEL SERVEI i ACTIVITATS A DESENVOLUPAR :
L’oficina restarà oberta un mínim de tres matins i dues tardes i es realitzaran les següents
activitats
•

•
•
•

Organització i gestió de cita prèvia i del Servei de primera acollida, que facilitarà el
primer contacte de la persona amb aquest servei est pot fer per tres vies: presencial,
telefònic i telemàtic.
Avaluació de la situació personal, social, de les necessitats i la situació de risc en la
que es trobi l’usuari/a.
Resposta/derivació a les àrees d’atenció internes del servei o a serveis externs,
(social, psicològics i legals), segons la necessitats.
Recollida de dades, el sistema de control, registre de visites i trucades que permeti
l'obtenció de reportings i indicadors d'avaluació, per l’elaboració de la memòria.
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Difusió del servei d’atenció integral vers la ciutadania mitjançats activitats i jornades
de difusió.
Organització dels dies internacionals i col·laboració amb les entitats del col·lectiu del
territori.
Coordinació amb al el SAI territorial i el de la Generalitat i amb la resta d’agents del
territori.
Proposta de formació al personal de l’ajuntament i programes de sensibilització a la
ciutadania sobre la diversitat sexual i la lluita contra l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia.
Donar compliment a la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter
personal.

HORARIS DEL SERVEI I D’ATENCIÓ:
L’horari del servei serà el següent: Dilluns, dimecres i divendres
1.

Visites concertades :

- Dilluns de 10 a 14h
- Dimecres de 10 a 14h i de 16 a 18h
2. Divendres per gestions i coordinacions, treball amb grups i/o formacions
Aquests horaris es poden veure modificats a criteri del departament responsable del
contracte, sense que tingui la consideració de modificació contractual.

LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI:
Despatx SAI, Plaça Imperial Tàrraco.

CRITERIS DE SELECCIÓ:
Per a la selecció de l’oferta es tindran en compte els següents criteris:
1. Proposta d’organització i funcionament del SAI.
Aquest criteri de valoració sotmeses a judici de valor i qualitat de la proposta, es
valorarà amb 40 punts.
2. Formació i experiència específica del personal adscrit: (40 punts totals)
o sobre la realitat LGTBI i en perspectiva de gènere, a raó de dos punt per any,
fins un màxim de 10 punts.
o en l’atenció i assessorament vers el col·lectiu LGTBI a raó de dos punt per
any, fins un màxim de 10 punts.
o en treball comunitari per la prevenció de l’assetjament i discriminació vers el
col·lectiu LGTBI a raó de dos punt per any, fins un màxim de 10 punts.
o en treball grupal de suport al col·lectiu LGTBI a raó de dos punt per any, fins
un màxim de 10 punts.
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*A efectes de poder valorar aquests criteris qualitatius, caldrà identificar les persones
que prestaran el servei objecte del contracte, i aportar el seu currículum vitae la i
documentació acreditativa de la formació i experiència.

El pressupost màxim de licitació és de 14.950.-€ + 10% IVA
FACTURACIÓ

• 43003 TARRAGONA • Tel. 977 29 61 00 • NIF P-4315000-B • www.tarragona.cat

Es realitzarà en dos pagaments: el primer corresponent al 80% de l’import durant el mes de
juny, i el segon corresponent al 20% restants a la data de finalització del contracte.
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3. El preu es valorarà amb 20 punts

L’oferta s’haurà d’enviar mitjançant correu electrònic a l’adreça especificada pel Departament
peticionari i haurà de contenir, com a mínim, les següents especificacions:




Referència del núm. d’expedient i Departament
Preu per la totalitat del servei, sense IVA, incloses totes les despeses que es puguin
derivar de la prestació del mateix (assegurances, material, etc.)
Caldrà adjuntar la declaració responsable

Haureu de tenir en compte les instruccions que apareixen publicades al web municipal en
l’àmbit de la contractació de subministraments o serveis que us seran d’aplicació i que podeu
consultar a la següent adreça
http://www.tarragona.cat/lajuntament/tramits-iserveis/contractacio
Si esteu interessats haureu de presentar oferta a la següent adreça de correu
mgarciab@tarragona.cat en el termini de cinc dies a comptar des de la data de
publicació en el perfil del contractant.
Juntament amb l’oferta haureu de presentar degudament complimentada i signada la
declaració responsable segons model que s’acompanya.
Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb el DEPARTAMENT DE
POLÍTIQUES D’IGUALTAT (Telèfon: 977296100 extensió 6602 o per correu electrònic a
mgarciab@tarragona.cat

Atentament,

CPISR-1 C
Montserrat
García Biosca

Signat digitalment per
CPISR-1 C Montserrat
García Biosca
Data: 2019.04.16 14:38:22
+02'00'
Tarragona, a la data de la signatura electrònica

Montse García Biosca
Cap d’Unitat Tècnica de Polítiques d’Igualtat

