Direcció de Promoció de la Salut
Servei de Salut Comunitària

Exp.: CONT-21-276

Valoració dels criteris avaluables mitjançant judici de valor de les ofertes rebudes per al
procediment relatiu al contracte que té per objecte la contractació del servei per les
adaptacions del programa escolar de promoció de salut efectiva sexual “Parlem-ne; no et
tallis” de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) als barris prioritzats per Barcelona
Salut als Barris BSaB, així com als barris on es detecti que resulta necessària l’adaptació,
amb mesures de contractació pública sostenible.

Al present procediment obert han concorregut com a licitadores les següents empreses:

-

DHARMA FACTORY S.L. amb CIF B66092123.
SIDA STUDI amb CIF G58433756.

Les ofertes de les empreses presentades, han estat admeses a l’acte d’obertura del sobre B que
conté la proposta i referències tècniques per a l’adjudicació del contracte que té per objecte la
contractació del servei per les adaptacions del programa escolar de promoció de salut efectiva
sexual “Parlem-ne; no et tallis” de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) als barris
prioritzats per Barcelona Salut als Barris BSaB, així com als barris on es detecti que resulta
necessària l’adaptació, amb mesures de contractació pública sostenible.
A la vista de la documentació presentada per les empreses com a proveïdores dels serveis
esmentats, exposem les consideracions següents:
Després d’analitzar la documentació tècnica aportada per les dues empreses, per a l’adjudicació
del contracte de serveis referit, aquest Servei de Salut Comunitària considera que les propostes
subscrites per cada empresa s’ajusten, en termes generals, als requeriments del plec de
prescripcions tècniques (PPT) de l’esmentat procediment obert.
La puntuació assolida per cadascuna de les empreses, d’acord amb la ponderació dels criteris
d’adjudicació, és la següent:

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor (fins a un màxim de 40 punts sobre
100)
1.- Descripció de les propostes per la detecció, anàlisi de les necessitats educatives i
pedagògiques de les destinatàries de les intervencions, fins a 8 punts:
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EMPRESA

DHARMA FACTORY S.L.
SIDA STUDI

Incorporació de
les
persones
destinatàries de
la intervenció
(2 punts)

Tècniques
adients per la
recollida
d’informació
(2 punts)

0,5 punts

0,75 punts

1 punts

0,75 punts

3 punts

2 punts

1,5 punts

2 punts

2 punts

7,5 punts

Enfocament
interseccional
(2 punts)

Descripció
detallada de
metodologia
l’anàlisi
(2 punts)

la
i

TOTAL

Enfocament interseccional: gènere, diversitat cultural, diversitat funcional, etc. de la proposta de
la detecció de necessitats:
DHARMA FACTORY S.L.
A la descripció es fa un breu repàs del que suposa la perspectiva interseccional, però no es
relaciona amb la detecció de necessitats en les adaptacions del programa “Parlem-ne; no et tallis”
sobre educació afectiva sexual que és l’objecte de la licitació. Aquesta perspectiva no s’inclou amb
claredat a la resta de la proposta de detecció de necessitats.

SIDA STUDI
A la descripció es fa èmfasi en la relació del enfocament interseccional amb els drets sexuals i els
seus resultats en salut afectiva sexual i la necessitat d’aplicar aquesta perspectiva des de l’educació
afectiva sexual. A més, s’especifica quines són els elements que s’han de tenir en compte en
aquesta etapa de detecció i diagnòstic de necessitats educatives i pedagògiques des d’aquesta
perspectiva. Més enllà, de la descripció feta en aquest apartat, es fa palès aquesta perspectiva al
llarg de tota la proposta de detecció de necessitats.
Incorporació de les persones destinatàries de la intervenció (alumnat i professorat) i el personal
del SESAC a la detecció de necessitats:
DHARMA FACTORY S.L.
La proposta nombra els actors principals i els objectius generals de la detecció de necessitats
educatives i pedagògiques, però sense entrar en la seva relació.
SIDA STUDI
La proposta explicita la participació en el procés de detecció de necessitats del diversos perfils
seleccionats, així com la seva intencionalitat metodològica, mancaria aprofundir més en el perfil
del SESAC.

Tècniques adients per la recollida d’informació, tant amb el centre escolar, com amb el personal
del SESAC de l’ASPB):
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DHARMA FACTORY S.L.
La proposta descriu les diverses tècniques de recollida d’informació amb fonts primàries
d’informació, incorporant la intencionalitat de l’ús de cadascuna d’elles.

SIDA STUDI
La proposta descriu amb molta claredat i detall les diverses tècniques de recollida d’informació
amb fonts d’informació tant primàries, com secundàries, incorporant la intencionalitat de l’ús de
cadascuna d’elles. Relaciona de manera clara les diverses fonts utilitzades i com les fonts
utilitzades poden condicionar la perspectiva de la intervenció. A més, la metodologia proposada
permet integrar-se amb el treball que es va desenvolupant al llarg del programa.

Descripció detallada de la metodologia i l’anàlisi a realitzar:

DHARMA FACTORY S.L.
La proposta descriu la metodologia a emprar, no obstant això, es confonen les tasques a
desenvolupar per part de l’entitat i per part de l’ASPB i que quedaven especificades als plecs que
regeixen el contracte (PPT i PCAP).
A més, cal destacar que la perspectiva que s’utilitza en un dels qüestionaris proposats per l’entitat
per a recollida de dades, si bé amb anterioritat va ser força utilitzat, es desaconsella actualment,
ja que s’ha evidenciat que llançar missatges de salut erronis, com fa el qüestionari proposat, pot
reforçar negativament prejudicis i visions errònies, especialment si no es poden treballar en el
mateix moment de llançar el missatge.
SIDA STUDI
La proposta descriu amb detall la metodologia a emprar de manera adequada i clara amb els
objectiu de les adaptacions. En aquesta descripció metodològica es fa palès la incorporació de la
mirada de desigualtats socials en la que s’emmarquen aquestes adaptacions.

2.- Descripció de les propostes per la selecció i adequació de les intervencions, fins a 12
punts:

EMPRESA

Descripció
detallada de la
metodologia per a
realitzar
aquesta
selecció
i
adequació
(2 punts)

Materials propis que
mostren la capacitat per
dissenyar i produir nous
materials que s’adeqüen
a les necessitats de les
persones destinatàries
(4 punts)
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Descripció
dels
sistemes
de
recollida
de
recursos d’altres
entitats
o
institucions que
mostrin
la

Adequació dels recursos
descrits amb “Els Criteris
de qualitat de les
intervencions
d’educació afectiva i
sexual implementades
als centres educatius de
la ciutat de Barcelona”

TOTAL
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capacitat d’estar
actualitzada
(4 punts)
DHARMA
FACTORY S.L.
SIDA STUDI

(2 punts)

0,5 punts

0,25 punts

0 punts

0 punts

0,75 punts

2 punts

4 punts

4 punts

2 punts

12 punts

Descripció detallada de la metodologia per a realitzar aquesta selecció i adequació:
DHARMA FACTORY S.L.
Es fa una descripció molt genèrica d’una adaptació de qualsevol tipo d’intervenció educativa amb
joves. No es relaciona en cap moment les adaptacions ja fetes descrites als plecs que regeixen el
contracte ni es relaciona aquestes noves propostes amb temes d’educació afectiva sexual.

SIDA STUDI
Descripció molt detallada de la proposta en la que es té en compte les diverses etapes d’aquesta
fase acompanyat d’un cronograma per desenvolupar-les. Es posa en valor l’històric d’adaptacions
desenvolupades per el programa a fi d’afavorir la consolidació de l’estructura del programa, així
com la possibilitat de revisió d’aquestes adaptacions o de crear de noves, on es concreta tant
l’enfocament a utilitzar com continguts i recursos pedagògics relacionats amb temes d’educació
afectiva sexual.

Materials propis que mostren la capacitat per dissenyar i produir nous materials que s’adeqüen,
tant per format, com per continguts a les necessitats de les persones destinatàries:
DHARMA FACTORY S.L.
La proposta aporta una sèrie de documents que podrien mostrar la capacitat de disseny de
l’entitat, no obstant això, aquests materials no s’adeqüen a les intervencions seguint el punt 2 de
la clàusula 3 del PPT, tal i com es demanava, ja que no estan relacionades amb educació afectiva
sexual. A més, les propostes fetes no s’acaben d’adequar a les necessitats de les adaptacions que
constitueixen l’objecte de la licitació com per exemple: la proposta de traducció de continguts, ja
que les adaptacions es realitzaran en població escolaritzada; recursos per diverses etapes
educatives, ja que el programa es dirigeix només a una etapa; o material per a famílies, ja que les
adaptacions no va dirigides al treball amb les famílies. En tot cas, no es pot accedir a veure la
qualitat dels materials ja que només es mostren unes imatges.

SIDA STUDI
Es fa una selecció detallada, clara i estructurada d’una gran quantitat de materials de diversos
tipus dissenyats i produïts per l’entitat relacionats amb l’educació afectiva sexual, i que faciliten la
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revisió i actualització les adaptacions ja existents o dissenyar de noves, tant a nivell de dinàmiques,
com de suport pedagògic.

Descripció dels sistemes de recollida de recursos d’altres entitats o institucions que mostrin la
capacitat d’estar actualitzada:
DHARMA FACTORY S.L.
La proposta no detalla ni els buscadors ni les paraules clau que utilitza en alertes que comenta
que té creades. El llistat d’institucions o entitats on recollir recursos proposat són principalment
generalistes i no específicament relacionats amb salut afectiva sexual. Crida l’atenció que una de
les imatges dels materials que aporta per a demostrar aquesta capacitat d’actualització sigui el
programa “Préssec” que es va dissenyar a l’any 1992 i quina darrera actualització va ser al any 2001
i que posteriorment a l’any 2009 es va ajuntar amb el programa “Parlem clar” derivant en el
programa “Parlem-ne; no et tallis” protagonista d’aquesta licitació, el que posa en dubte la
capacitat d’estar actualitzada.

SIDA STUDI
La proposta descriu en detall un Centre de Documentació i Recursos Pedagògics de la pròpia
entitat que contempla la recollida sistemàtica de la documentació sobre salut sexual produïda,
amb una clara estructuració temàtica. Destaca l’abast d’aquest centre, amb més de 27.000
registres, dels quals hi ha 500 programes de formació d’adolescents i 500 recursos informatius
adreçats a adolescents i joves, així com la capacitat d’actualització ja que va incorporar 6.597 nous
registres a l’any 2020.

Adequació dels recursos descrits, tant propis com d’altres entitats o institucions, amb “Els Criteris
de qualitat de les intervencions d’educació afectiva i sexual implementades als centres educatius
de la ciutat de Barcelona” establerts per l’Estratègia per a la salut sexual i reproductiva impulsada
per l’Ajuntament de Barcelona, en la qual s’adscriu l’ASPB, i que s’incorporen al PPT:

DHARMA FACTORY S.L.
La proposta només fa una enunciació dels títols dels criteris contemplats a l’enllaç incorporat a
l’apartat 4 de la clàusula 1 del PPT (Criteris de qualitat de les intervencions d’educació afectiva i sexual
implementades als centres educatius de la ciutat de Barcelona).
SIDA STUDI
A més d’haver incorporat aquests criteris en la descripció dels anterior apartats, en aquest punt es
descriu amb detall i claredat com es relaciona cadascú dels criteris amb els materials descrits, així
com la pròpia trajectòria de l’entitat amb l’elaboració dels criteris. A més, es relaciona aquests
criteris amb l’adequació i implementació de les adaptacions.
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3.- Proposta de suport al professorat que ho sol·liciti, fins a 8 punts:

Eines de difusió i/o

EMPRESA

Descripció detallada de
la metodologia per a
realitzar
suport
i
seguiment
al
professorat
(2 punts)

Materials que mostrin la
capacitat per dissenyar eines
per
complementar
les
intervencions al professorat
(3 punts)

contacte que mostrin la
capacitat per arribar i
fer

seguiment

professorat

al
que

TOTAL

demani suport:
3 punts)

DHARMA FACTORY
S.L.
SIDA STUDI

1 punts

0,25 punts

1,5 punts

2,75 punts

1,5 punts

3 punts

2,5 punts

7 punts

Descripció detallada de la metodologia per a realitzar suport i seguiment al professorat que ho
sol·liciti:
DHARMA FACTORY S.L.
Es aquest apartat es presenta una proposta de reunions i seguiment amb breu descripció dels
objectius associats.

SIDA STUDI
Es presenta un servei d’assessorament específic per donar suport i seguiment al professorat
implicat en l’educació afectiva sexual. En aquest apartat es descriu amb detall els diversos serveis
de suport i seguiment oferts, identificant els seus objectius específics, els canals a utilitzar,
materials oferts i els moments per poder fer-ne ús. No s’especifica el moment de l’oferta d’aquest
servei al professorat.

Materials que mostrin la capacitat per dissenyar eines per complementar les intervencions al
professorat que es podrien demanar tant prèvia com posteriorment a la intervenció, bé per a
preparar prèviament la intervenció d’adaptació, bé a treballar qüestions posteriorment per tal de
millorar la implementació del programa:
DHARMA FACTORY S.L.
La proposta aporta guies didàctiques, però no adequades a les intervencions seguint el punt 3 de
la clàusula 3 del PPT, tal i com es demanava, ja que no estan relacionades amb educació afectiva
sexual. Respecte a les presentacions de suport presentades, tant sol es presenten 4 dispositives
sense que hagi possibilitat de valorar els continguts i la seva adequació amb les adaptacions
licitades.
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SIDA STUDI
La proposta aporta una descripció clara i amb detall de dinàmiques, recursos pedagògics
relacionats amb l’educació afectiva sexual. La proposta es basa en materials organitzats en la web
per àrees temàtiques, i que contenen tant articles, dinàmiques, audiovisuals. També es planteja la
possibilitat de distribuir materials en paper. Els materials estan dirigits, tant al professorat, com
per a l’alumnat de manera que facilita el acompanyament educatiu per part del professorat.

Eines de difusió i/o contacte que mostrin la capacitat per arribar i fer seguiment al professorat que
demani suport:
DHARMA FACTORY S.L.
La proposta aporta una descripció recursos de contacte i seguiment.

SIDA STUDI
La proposta aporta una descripció de recursos, tant de contacte i seguiment, com de difusió.

4.- Proposta d’avaluació de les adaptacions, fins a 12 punts:

EMPRESA

Descripció detallada
de la metodologia per
a realitzar l’avaluació
(2 punts)

Indicadors
d’avaluació
de procés i de resultats
(4 punts)

Instruments
de
recollida de dades
(4 punts)

Proposta d’informe final
de les adaptacions
(2 punts)

1 punts

1 punts

1,5 punts

0,5 punts

4 punts

2 punts

3,5 punts

4 punts

2 punts

11,5
punts

DHARMA
FACTORY S.L.
SIDA STUDI

TOTAL

Descripció detallada de la metodologia per a realitzar l’avaluació:
DHARMA FACTORY S.L.
La proposta aporta una descripció de la recollida de dades i objectius de l’avaluació del professorat
i de l’alumnat. En el cas del professorat, els objectius de l’avaluació es confonen amb qüestions no
plantejades en els objectius d’aquest contracte , com la realització posterior a les intervencions de
nous tallers per complementar les adaptacions.

SIDA STUDI
La proposta aporta una descripció clara, sistemàtica i detallada de la metodologia, aportant la
perspectiva gènere i interseccional d’on es farà, els objectius, sistemes d’informació, la població a
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la que es dirigeix, descripció clara i temporal de les accions derivades al llarg de totes les fases de
les adaptacions, així com de les productes derivats. A més, s’aporta proposta de seguiment de
qualitat i altres aspectes tècnics de les intervencions vinculades al servei dintre de l’entitat.

Indicadors d’avaluació de procés i de resultats:
DHARMA FACTORY S.L.
No es fa una proposta d’indicadors, sinó que s’aporta un breu llistat de temàtiques a valorar. No
es fa distinció de tipologia d’indicadors.
SIDA STUDI
Es descriu una proposta molt detallada i clara d’indicadors classificats segons la seva tipologia i la
seva pertinència. A més, s’afegeixen indicadors de gènere i diversitat que permeten aprofundir en
la perspectiva de gènere i interseccional, tal i com s’havia establert per a la valoració de la proposta
d’avaluació de les adaptacions, apartat 6 de la Memòria justificativa i clàusula 10 del plec de
clàusules administratives particulars (PCAP), segons la qual “tindran una especial consideració
aquelles propostes amb enfocament feminista / interseccional”.

Instruments de recollida de dades:
DHARMA FACTORY S.L.
La proposta nombra com es passaran els qüestionaris de professorat i de l’alumnat, no obstant
no queda clar el tema dels qüestionaris en sí mateixos, especialment els pre i post de l’alumnat. A
més, tampoc es comenta com es recollirà informació que s’esmenta en altres apartats de
avaluació, com les reunions amb professorat o les observacions de les talleristes.
SIDA STUDI
La proposta fa un recull clar i detallat des instruments per a la recollida de dades al llarg de totes
les fases de la intervenció. Aquest recull es relaciona amb claredat amb la proposta d’indicadors
plantejada prèviament.

Proposta d’informe final de les adaptacions:

DHARMA FACTORY S.L.
La proposta queda confusa ja que es descriuen uns informes finals que podrien correspondre a
informes pels centres educatius, però no es contempla si hi haurà un informe final del treball de
l’entitat amb les adaptacions, tal i com es demanava als plecs que regeixen el contracte.
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SIDA STUDI
Es descriu clara i detalladament els continguts d’aquest informe final, així com la seva difusió , tant
a l’equip de SESAC, com al professorat i també es planteja la devolució a l’alumnat.
PUNTUACIÓ FINAL DE LA FASE DE VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT
JUDICI DE VALOR DEL PROCEDIMENT OBERT EXP: CONT 2021-276

EMPRESA
DHARMA FACTORY S.L.
SIDA STUDI

PUNTUACIÓ OBTINGUDA
10,5 punts
38 punts

Barcelona, 21 de juny de 2021

Olga Juárez Martínez
Cap del Servei de Salut Comunitària
Agència de Salut Pública de Barcelona
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