Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria de Mesures Penals,
Reinserció i Atenció a la Víctima

Expedient número JU-30/19 GEEC JU 2018 562

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFORME tècnic de valoració dels criteris que obeeixen a un judici de valor (sobre B) fins a 30
punts, per l’adjudicació del contracte de serveis per a la gestió de 14 unitats dependents per a
la reinserció de la població reclusa classificada en tercer grau de tractament penitenciari.

La licitació de l’expedient de referència, compren 14 lots i a cadascun d’ells es van presentar les
entitats següents:
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT

1- UD al Vallès Oriental: Fundació Apip-Acam
2- UD al Barcelonès (dones): Llar de Pau Compañia Hijas de la Caridad Sant Vicente de Paul
3- UD a Terres de l'Ebre: Grup d'Esplai Blanquerna
4- UD al Barcelonès (homes): Fundació Apip-Acam
5- UD al Baix Llobregat: Fundació Salut i Comunitat
6- UD al Bages: Fundació Germà Tomàs Canet
7- UD Maresme: Fundació Apip-Acam
8- UD Vallès: Fundació Mercè Fontanilles
9- UD Punt i Seguit: Fundació pel Suport Social Solidari
10- UD Segrià: Fundació Social Sant Ignasi de Loiola Arrels Sant Ignasi
11- UD Alt Empordà: Suara Serveis SCCL
12- UD Les Vinyes: Fundació pel Suport Social Solidari
13- UD Antoni Gaudí: Fundació Apip-Acam
14- UD Barcino: Fundació Salut i Comunitat

1.

Presentació d’un projecte tècnic per a l’execució del contracte: fins a 30 punts.

La puntuació s’obtindrà de l’avaluació de 3 grups d’indicadors de qualitat del projecte, cadascun
d’ells s’avaluarà en una escala que va des de 0, mínima puntuació, fins a la màxima puntuació a
assolir, en funció de la puntuació en cada un dels indicadors.
Del projecte es valoren aspectes com: l’adequació entre objectius del projecte, activitats a
desenvolupar i recursos aportats, el model de treball, així com la proposta d’un programa educatiu
individual, un programa de millora de la qualitat i l'adequació del pla de formació i supervisió
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LOTS 2 a 13
Criteris de valoració de cadascun dels indicadors de qualitat del projecte (fins a 32 punts d'una
puntuació màxima de 30 punts)
Presentació d'un projecte tècnic per a l'execució del contracte

GENERALITAT DE CATALUNYA

Indicador
avaluat

1. Objectius

2. Model de
treball

Puntuació
Elements operatius que han d'aparèixer en la
màxima
proposta
parcial
1.1 Ajustament entre objectius del projecte, activitats
a desenvolupar i recursos aportats. Obtindrà major
puntuació aquell projecte que presenti un major grau
de concordança entre els tres elements
4
2.1 Proposta dels circuits de comunicació i
coordinació amb la Direcció General de Serveis
Penitenciaris
3
2.2 Proposta referida a la metodologia de les
reunions amb l’equip del Centre Penitenciari
2
2.3 Protocol de recollida d'informació, seguiment dels
interns i coordinació amb l'equip del Centre
Penitenciari
2
2.4 Proposta d’un model de reglament intern
2
2.5 Model de gestió d'altes i baixes de la població
resident a la unitat dependent
2.6 Proposta de supervisió d’entrades i sortides de la
unitat dependent
3.1 Proposta d’un programa global d’intervenció
individual. Fins a 8 punts, valorats segons els 4
criteris següents:
3.1.1 Definició d’objectius

Puntuació
màxima

4

2
2

13

2
2

3.1.2 Detecció de necessitats
3.1.3 Proposta d’activitats
3. Programa
3.1.4 Indicadors d’evolució
d'Intervenció 3.2 Proposta de coordinació per al desenvolupament
Individual
del Programa de Tractament Individualitzat (PIT) amb
el Centre penitenciari
3.3 Proposta de seguiment i avaluació individual del
programa d’intervenció de la població resident a la
unitat dependent
3.4 Disseny dels canals d'informació i comunicació
als usuaris

2
2

2

2
3

15
32

Per tant, la puntuació final obtinguda per a aquest criteri en els lots 2 a 13 es transforma en una
puntuació en base a 30 d’acord amb la fórmula següent:

Puntuació obtinguda x 30
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3
LOT 1
Criteris de valoració de cadascun dels indicadors de qualitat del projecte (fins a 34 punts d'una
puntuació màxima de 30 punts)
Presentació d'un projecte tècnic per a l'execució del contracte

GENERALITAT DE CATALUNYA

Indicador
avaluat

1. Objectius

2. Model de
treball

3. Programa
d’Intervenció
Individual

Puntuació
Elements operatius que han d'aparèixer en la
màxima
proposta i valoració màxima en cada cas
parcial
1.1 Ajustament entre objectius del projecte,
activitats a desenvolupar i recursos aportats.
Obtindrà major puntuació aquell projecte que
presenti un major grau de concordança entre els
tres elements
2.1 Proposta dels circuits de comunicació i
coordinació amb la Direcció General de Serveis
Penitenciaris
2.2 Proposta referida a la metodologia de les
reunions amb l’equip del Centre Penitenciari
2.3 Protocol de recollida d'informació, seguiment
dels interns i coordinació amb l'equip del Centre
Penitenciari
2.4 Proposta d’un model de reglament intern
2.5 Model de gestió d'altes i baixes de la població
resident a la unitat dependent
2.6 Proposta de supervisió d’entrades i sortides de
la unitat dependent
2.7 Proposta d’intervenció especialitzada per
abordar la violència
3.1 Proposta d’un programa global d’intervenció
individual. Fins a 8 punts, valorats segons els 4
criteris següents:
3.1.1 Definició d’objectius

2

3.1.2 Detecció de necessitats

2

3.1.3 Proposta d’activitats

2

3.1.4 Indicadors d’evolució
3.2
Proposta
de
coordinació
per
al
desenvolupament del Programa de Tractament
Individualitzat (PIT) amb el centre penitenciari
3.3 Proposta de seguiment i avaluació individual
del programa d’intervenció de la població resident
a la unitat dependent
3.4 Disseny dels canals d'informació i comunicació
als usuaris

2

4

Puntuació
màxima

4

3
2

2
2
2
2

15

2

2

2
3

15
34

Per tant, la puntuació final obtinguda per a aquest criteri en el lot 1 es transforma en una puntuació
en base a 30 d’acord amb la següent fórmula:
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Puntuació obtinguda x 30
34
LOT 14
Criteris de valoració de cadascun dels indicadors de qualitat del projecte (fins a 36 punts d'una
puntuació màxima de 30 punts)

GENERALITAT DE CATALUNYA

Presentació d'un projecte tècnic per a l'execució del contracte
Indicador
avaluat

1. Objectius

2. Model de
treball

Puntuació
Elements operatius que han d'aparèixer en la
màxima
proposta
parcial
1.1 Ajustament entre objectius del projecte, activitats
a desenvolupar i recursos aportats. Obtindrà major
puntuació aquell projecte que presenti un major grau
de concordança entre els tres elements
4
2.1 Proposta dels circuits de comunicació i
coordinació amb la Direcció General de Serveis
Penitenciaris
3
2.2 Proposta referida a la metodologia de les
reunions amb l’equip del Centre Penitenciari
2
2.3 Protocol de recollida d'informació, seguiment dels
interns i coordinació amb l'equip del Centre
Penitenciari
2
2.4 Proposta d’un model de reglament intern
2
2.5 Model de gestió d'altes i baixes de la població
resident a la unitat dependent

2

2.6 Proposta de supervisió d’entrades i sortides de la
unitat dependent

2

2.8 Proposta d'horari diferenciat adaptat al procés
evolutiu de l'intern

2

2.9 Proposta de model de contingències a aplicar
d'acord amb el procés evolutiu de l'intern
3.1 Proposta d’un programa global d’intervenció
individual. Fins a 8 punts, valorats segons els 4
criteris següents:
3.1.1 Definició d’objectius

2

Puntuació
màxima

4

17

2
2

3.1.2 Detecció de necessitats
3.1.3 Proposta d’activitats
3. Programa
3.1.4 Indicadors d’evolució
d'Intervenció 3.2 Proposta de coordinació per al desenvolupament
Individual
del Programa de Tractament Individualitzat (PIT) amb
el Centre penitenciari
3.3 Proposta de seguiment i avaluació individual del
programa d’intervenció de la població resident a la
unitat dependent
3.4 Disseny dels canals d'informació i comunicació
als usuaris

2
2

2

2
3

15
36
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Per tant, la puntuació final obtinguda per a aquest criteri en el lot 14 es transforma en una puntuació
en base a 30 d’acord amb la següent fórmula:
Puntuació obtinguda x 30
36

GENERALITAT DE CATALUNYA

LOT 1 – Unitat dependent al Vallès Oriental:
Empresa valorada: Fundació Apip-Acam
Valoració
1.

“Objectius” (puntuació màxima 4 punts)

1.1. Ajustament entre objectius del projecte, activitats a desenvolupar i recursos
aportats. Obtindrà major puntuació aquell projecte que presenti un major grau de
concordança entre els tres elements. (puntuació màxima 4 punts)
L’objectiu principal del projecte és la intervenció especialitzada en formació i inserció laboral, atès
que s’orienta específicament a homes amb una baixa qualificació professional, escassa formació i
escasses possibilitats d’accedir a un lloc de treball pels seus propis medis i que necessiten un
acompanyament intensiu. També es treballen programes bàsics en l’àmbit de la violència com
són les habilitats socials i el control dels impulsos. En aquest sentit els objectius del programa
estan en concordança amb les activitats a desenvolupar per assolir-los i els recursos materials,
personals i de coneixements, aportats a aquest efecte.
La puntuació global d’aquest indicador total és de 4 punts.

2. “Model de treball” (puntuació màxima 15 punts)
2.1. Proposta de circuits de comunicació i coordinació amb Direcció General de Serveis
Penitenciaris (ara Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima)
(puntuació màxima 3 punts)
L'entitat assigna a la persona responsable de la gestió de la UD: una adreça de correu electrònic,
un telèfon mòbil, un telèfon fix de la UD i un telèfon-fax de la UD, permetent la localització en tot
moment dels professionals per a la comunicació d’incidències tant dels interns com del
funcionament de la UD.
Es preveu la participació del responsable de la UD en les reunions que es considerin necessàries
convocades a demanda de l’SMOSS, així com la tramesa del registre de places ocupades
mensualment amb els continguts següents: interns en 86.4 (diferenciant els de registre telemàtic),
interns en 165RP, interns en 100.2, llista d’espera, places ocupades en seguiment i places no
ocupades. Aquestes dades permeten la optimització de la informació en l'organització periòdica de
les derivacions i assignació de places.
La puntuació d’aquest subapartat és de 3 punts
2.2. Proposta referida a la metodologia de les reunions amb l'equip del Centre Penitenciari
(puntuació màxima 2 punts)
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El circuit de coordinació i comunicació amb els referents és efectiu i operativa preveient la
participació setmanal de les reunions al CPQC per tractar, de forma individualitzada, la situació
penal, processal i penitenciària dels residents a la UD, així com l’evolució dels objectius dels intern
en la UD. També es participa de la planificació organitzativa dels permisos ordinaris i el calendari
de pernoctes i altres variables rellevants (previsió de baixes i nous candidats).
Es preveu contacte freqüent amb el comandament del CPQC per a facilitar la informació rellevant
de forma àgil i diària de les altes/baixes (via telefònica i/o correu electrònic).
La participació a les juntes de tractament (amb veu/no vot) i reunions prèvies a aquestes amb els
diferents professionals de l’equip multidisciplinari, juntament amb l’anterior esmentat, afavoreix
que els diferents professionals implicats del CPQC tinguin l’accés a la informació de forma àgil i
participant en la valoració i objectius del Programa Individualitzat de tractament dels interns. Tot
plegat afavoreix la comunicació i la coordinació bidireccional.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.3 Protocol de recollida d'informació, seguiment dels interns i coordinació amb l'equip del
Centre Penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
Es defineix l’aportació de la informació rellevant de l’evolució dels interns residents a la UD per a
ser incorporada a l’agenda de tractament del Sistema Informàtic Penitenciari Català (SIPC) per
afavorir les consultes i seguiment dels professionals de forma regular.
Els instruments de recollida d’informació són: la fitxa de candidat per la UD (informació facilitada
pel CPQC en relació als candidats i que sempre anirà acompanyada de l’entrevista d’aquests amb
l’equip educatiu de la UD); fitxa tutorial individual (es registra la tutoria setmanal amb els resident
pel que fa a les àrees de seguiment treballades). Finalment, l’elaboració d’informes proposta
(llibertats condicionals, aplicacions d’articles 165RP, etc.)
Des del projecte sempre es prepararà la informació per a ser incorporada al SIPC per part dels
professionals del Centre penitenciari.
El seguiment educatiu des de la UD abasta la tutorització individual setmanal, el seguiment
laboral/formatiu presencial o telefònic mensual i una visita domiciliària, sempre que sigui possible,
amb acompanyament d’un professional del CP, així com les coordinacions amb altres serveis de la
comunitat que estiguin intervenint. S’aporten els documents per a cada tasca prevista en la UD.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.4 Proposta d'un model de reglament intern (puntuació màxima 2 punts)
La persona responsable de la Unitat Dependent vetllarà per a que el Reglament intern de la Unitat
es compleixi i garantir el seu coneixement i acceptació per part dels resident abans del seu ingrés
a la unitat. Així mateix es facilitarà al centre penitenciari i finalment d’aquest Reglament s’extraurà
una normativa simplificada que serà entregada als residents pel seu coneixement i acceptació.
Per tant, l’entitat contempla i compleix àmpliament amb aquest objectiu de proposta de model de
reglament intern.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.5 Model de gestió d'altes i baixes de la població resident a la unitat dependent (puntuació
màxima 2 punts)
El projecte detalla una gestió de les altes i les baixes dels interns derivats a la unitat dependent.
En relació a les altes, l’entitat efectua les notificacions pertinents al centre penitenciari, l’obertura
6
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d’un expedient personal de seguiment i l’entrega d’un carnet d’identificació. Estan establerts els
circuits informatius de la notificació de la normativa interna i de l’elaboració de l’itinerari d’inserció
social i laboral. Pel que fa a les baixes l’entitat recull els circuits de notificació adequat.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

2.6 Proposta de supervisió d'entrades i sortides de la unitat dependent (puntuació màxima 2
punts)
L’entitat ha previst un full de control de les entrades i sortides dels interns residents signat per ells
junt amb un professional de la unitat dependent. A les sortides consta detallat la data, el motiu i
l’hora prevista i l’hora real de la sortida. En el cas de les entrades consta la data, l’hora prevista i
l’hora real de la tornada. Es defineix el sistema de control de permisos amb un document específic
per registrar-ho i signar per propis interns i per un professional de l’entitat. El document on es
registra els gaudiments mensuals de permisos ordinaris s’envia al centre penitenciari. El projecte
defineix el seguiment dels residents en aplicació de l’article 86.4 RP.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.7 Proposta d'intervenció especialitzada per abordar la violència (puntuació màxima 2 punts)
Es preveu l'aplicació d'un programa d'avaluació de la conducta violenta basat en el model R-N-R
(Risc, Necessitat, Responsabilitat) i centrat en l'individu. Aquest programa preveu aplicar uns
itineraris d'intervenció personalitzats en funció del risc de reincidència avaluada, les necessitats
criminògenes detectades i l'estadi de motivació al canvi en que es trobi l'intern.
Es considera que el programa és adequat per a les necessitats i finalitats de la Unitat Dependent i
se li atorga la puntuació màxima.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

La puntuació global d’aquest indicador total és de 15 punts.

3. “Programa d'Intervenció Individual” (puntuació màxima 15 punts)
3.1 Proposta d'un programa global d'intervenció individual (puntuació màxima 8 punts,
valorats segons els 4 criteris següents):
3.1.1. Definició d'objectius (puntuació màxima 2 punts)
L’objectiu de l’entitat és possibilitar la reinserció dels interns i afavorir el desistiment del delicte,
aprofundint en les seves habilitats socials, procurant un entorn sociofamiliar adequat previ a la
seva posada en llibertat.
Per tal d’assolir els seus objectius, l’entitat segueix les línies de treball de la Direcció General de
Serveis Penitenciaris i del Centre Penitenciari Quatre Camins.
L’entitat realitza una tutoria setmanal a cada intern per fer el seguiment del PIT. Amb la
implementació del PIT es pretén assenyalar els objectius generals i específics per tal d’aconseguir
la rehabilitació de cada intern.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
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3.1.2. Detecció de necessitats (puntuació màxima 2 punts)
La persona responsable de la Unitat s’encarrega d’avaluar les necessitats dels residents,
juntament amb l’equip multidisciplinari del Centre Penitenciari i en coordinació amb altres agents
externs (serveis socials, professionals de l’àmbit de la salut, etc.). L’avaluació de necessitats es
realitza mitjançant els informes previs emesos pel Centre, tutories individuals i entrevistes,
seguiments externs i, no menys important, l’observació directa. La informació obtinguda en
aquestes exploracions permet desenvolupar el pla de treball de l’intern, el qual tindrà un caràcter
dinàmic i serà revisat amb una temporalitat de sis mesos. El pla de treball no només es troba
orientat a l’abordatge de les seves necessitats, sinó també a desenvolupar les seves potencialitats
i competències. Es busca la participació activa de l’usuari en l’establiment del pla de treball i la
proposta d’activitats.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.3. Proposta d’activitats (puntuació màxima 2 punts)
La proposta recull de forma detallada les diferents activitats que podran desenvolupar-se al recurs
residencial i la seva organització horària. Les activitats de matí tenen un caràcter individual i van
destinades a l’abordatge de les necessitats específiques de l’intern. Les activitats realitzades en
horari de tarda tenen un enfocament més integrador, i busquen la participació conjunta o grupal
dels usuaris. La Unitat presenta una àmplia proposta d’activitats i exposa una relació dels objectius
que persegueix cadascuna d’elles i les accions específiques a realitzar. Les activitats es troben
distribuïdes per àrees d’intervenció. Es fomenta l’ús dels recursos públics i la vinculació amb
l’entorn comunitari. També s’ofereix l’acompanyament de voluntaris, especialment en les primeres
etapes de retorn al medi.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.4. Indicadors d’evolució (puntuació màxima 2 punts)
Estableixen objectius específics i es desglossen les activitats concretes per a valorar cada àrea
d’intervenció. Es tenen en compte les àrees d’intervenció generals: reparació, formativa, personal,
addiccions, violència i socio-familar, i a més, es treballa de forma específica l’àrea laboralocupacional. Es fixa seguiment amb temporalitat cada sis mesos. Es serveixen d’eines
estandaritzades com el SAM i el Riscanvi per fer el seguiment dels indicadors d’evolució i
s’integren correctament amb les àrees a valorar.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
La puntuació de l'apartat 3.1 és de 8 punts

3.2 Proposta de coordinació per al desenvolupament del Programa de Tractament
Individualitzat (PIT) amb el centre penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
La proposta de coordinació contempla un període d’observació definit i marca el termini de 4
setmanes per establir el PIT, juntament amb el Centre penitenciari en Junta de Tractament. Integra
l’equip multidisciplinar, el coordinador i el responsable de la unitat dependent per establir els
objectius del PIT, descriure les activitats i fixa el responsable de la unitat dependent com a
encarregat de la notificació a l’intern.
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La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

3.3 Proposta de seguiment i avaluació individual del programa d'intervenció de la població
resident a la unitat dependent (puntuació màxima 2 punts)

GENERALITAT DE CATALUNYA

El programa individual de tractament és una eina dinàmica que serà revisada, avaluada i
actualitzada periòdicament per adequar-la al tractament i a les circumstàncies. El termini
d’avaluació és de 6 mesos però es poden fer avaluacions extraordinàries en funció
d’esdeveniments crítics com episodis autolítics, consum de tòxics...
El responsable de la UD participa en la revisió del PIT i en la seva actualització, prioritzant els
objectius no assolits. Traslladarà els acords a la resta de professionals de la UD i el tutor ho
treballarà amb l’intern. En la fitxa individual de tutoria quedaran registrats els continguts dels temes
abordats amb l’intern.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.4 Disseny de canals d'informació i comunicació als usuaris (puntuació màxima 3 punts)
El responsable de la Unitat Dependent transmetrà els acords de la Junta de Tractament als
professionals de la Unitat Dependent. El tutor mantindrà reunions setmanals amb l’intern per al
seguiment del programa individual de tractament i transmetre les comunicacions oficials del centre
penitenciari.
A l’entrada de la unitat quedarà registrada la informació relacionada amb el funcionament intern.
La puntuació d’aquest subapartat és de 3 punts

La puntuació global d’aquest indicador total és de 15 punts.

La puntuació final del LOT 1 és de 34 punts
La puntuació final de la Fundació Apip-Acam en el punt 1.a del LOT 1 és de 30 punts.
34 * 30 / 34 = 30 punts
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LOT 2 – Unitat dependent al Barcelonès (Dones):
Empresa valorada: Llar de Pau Compañia Hijas de la Caridad Sant Vicente de Paul
Valoració
1.

“Objectius” (puntuació màxima 4 punts)

GENERALITAT DE CATALUNYA

1.1. Ajustament entre objectius del projecte, activitats a desenvolupar i recursos
aportats. Obtindrà major puntuació aquell projecte que presenti un major grau de
concordança entre els tres elements. (puntuació màxima 4 punts)
En el marc de l’apropament de la persona interna a l’entorn social, l’objectiu principal del projecte
és oferir una llar on les dones, soles o amb fills, puguin ser-hi, durant la setmana i el cap de
setmana si així ho necessiten; per tal de garantir un ambient segur, estable i de confiança que
faciliti el treball i l'acompanyament educatiu per la seva reinserció sociolaboral. Es proposa que
l’equip de professionals del projecte, realitzi una intervenció d’orientació, suport i acompanyament
del procés personal i comunitari en base als objectius del projecte. Els objectius específics, es
centren en: suport educatiu, integració en l’entorn social, consolidació de competències maternals
i prevenció de situacions de risc en el procés evolutiu dels infants. Els objectius estan ben
operativitzats i en concordança amb les activitats a desenvolupar per assolir-los i els recursos,
tant personals, de coneixements, com materials, aportats a aquest efecte.
La puntuació global d’aquest indicador total és de 4 punts.

2. “Model de treball” (puntuació màxima 13 punts)
2.1. Proposta de circuits de comunicació i coordinació amb Direcció General de Serveis
Penitenciaris (ara Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima)
(puntuació màxima 3 punts)
Es preveu la comunicació amb la SMPRAV però no expliquen com es concreta.
La puntuació d’aquest subapartat és de 0.5 punts
2.2. Proposta referida a la metodologia de les reunions amb l'equip del Centre Penitenciari
(puntuació màxima 2 punts)
Les reunions estaran programades prèviament i amb una ordre del dia (en el cas de les juntes de
tractament). Per a garantir una major efectivitat en les reunions, l’equip UD traslladarà la
informació (incidència, seguiment, etc.) amb caràcter previ a les mateixes. Així com, els acords
presos amb l’equip CP seran incorporats als programes individualitzats de tractament.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.3 Protocol de recollida d'informació, seguiment dels interns i coordinació amb l'equip del
Centre Penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
El protocol de recollida d’informació segueix les fases següents: 1) Ingrés: proposta d’ingrés a la
unitat elaborat per l’equip de tractament CP; entrevista amb la interna (normativa interna,
funcionament UD, expectatives, etc.); La recollida d’informació es pot completar amb una reunió
amb l’equip del centre penitenciari per analitzar conjuntament el programa individualitzat treballat
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GENERALITAT DE CATALUNYA

dins del centre penitenciari i el programa proposat a realitzar a la unitat; Finalment, la informació
recollida, pot tenir una reunió devolutiva a l’equip del centre penitenciari per informar, de forma
motivada, favorable o desfavorablement l’ ingrés a la unitat.
2) Adaptació: recollida d’informació de la interna a través de la observació directa per l’adaptació i
reajustament d’objectius i expectatives mentre es desenvolupen les primeres tutories i la
formalització i signatura del Programa Individualitzat de tractament per part de la interna.
3) Seguiment: mitjançant les tutories individuals i desenvolupament de la dinàmica a la UD que es
traslladaran a l’equip CP, en general en la junta de tractament, tot i que es poden acordar altres
espais, sobretot davant d’incidències greus o incompliments.
4) Avaluació: es defineix a partir de la intervenció que fan des del CP (Sistema d’avaluació
motivacional –SAM-, i avaluació de risc Riscanvi).
No concreten l’eina de recollida d’informació per a les diferents fases.
La puntuació d’aquest subapartat és d'1 punt
2.4 Proposta d'un model de reglament intern (puntuació màxima 2 punts)
En el moment de l’ingrés es fa una primera recollida d’informació mitjançant una entrevista amb la
persona derivada on se li explicarà la normativa interna i tot el funcionament de la unitat
dependent. També se li ofereix informació general del funcionament, organització i normativa del
recurs i es procedeix a signar els acords conductuals.
Per tant, l’entitat contempla i compleix àmpliament amb aquest objectiu de proposta de model de
reglament intern.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.5 Model de gestió d'altes i baixes de la població resident a la unitat dependent (puntuació
màxima 2 punts)
El projecte concreta el circuit per a la gestió de les altes i les baixes de les internes a la unitat
dependent. El procediment inicial estableix la primera entrevista a la interna en el centre
penitenciari on se li facilitat tota la informació i la normativa de la unitat. Proposen una periodicitat
de resposta de la valoració de la derivació, si es favorable es formalitza i si desfavorable, la unitat
depenent emet un informe justificatiu. En els casos complexes està previst convocar una reunió
específica de valoració. El procediment preveu les notificacions de baixa al centre penitenciari
corresponent. El projecte està en consonància amb els objectius previstos.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

2.6 Proposta de supervisió d'entrades i sortides de la unitat dependent (puntuació màxima 2
punts)
Detallen que el registre de les entrades i sortides s’efectuarà mitjançant un llibre de control de
presències davant d’un professional de l’entitat. Les entrades i sortides estan vinculades a les
activitats acordades i útils. Està prevista la supervisió per part de professionals de la unitat, al
retorn de la interna a la unitat per si es valora necessari algun control analític així com remetre
informació de qualsevol retard o absència no justificada al centre penitenciari.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

11

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Albert Royo Agustin
13/05/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0JWPIQEG62QG88VG8ACIFD64JA4IIH9O*
0JWPIQEG62QG88VG8ACIFD64JA4IIH9O

Data creació còpia:
21/06/2019 13:35:39
Data caducitat còpia:
21/06/2022 00:00:00
Pàgina 11 de 70

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

La puntuació global d’aquest indicador total és de 9,5 punts.

3. “Programa d'Intervenció Individual” (puntuació màxima 15 punts)
3.1 Proposta d'un programa global d'intervenció individual (puntuació màxima 8 punts,
valorats segons els 4 criteris següents):

GENERALITAT DE CATALUNYA

3.1.1. Definició d'objectius (puntuació màxima 2 punts)
L’objectiu de la Unitat és donar continuïtat a la tasca realitzada al centre penitenciari, abordant en
funció de les necessitats de les internes, les àrees personal, toxicològica, sociofamiliar, laboral, de
reparació i institucional.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.2. Detecció de necessitats (puntuació màxima 2 punts)
La Unitat agrupa les necessitats detectades en àrees d’intervenció (personal, toxicològica,
sociofamiliar, laboral, reparació i institucional), i realitza una exposició de situacions que podrien
utilitzar-se com indicadors de necessitat. La proposta no recull els instrument utilitzats per portar a
terme aquestes avaluacions ni els professionals que formaran part del procés. Tampoc es fa
menció a la possible coordinació amb altres institucions o entitats que puguin oferir informació
complementària.
La puntuació d’aquest subapartat és de 0.5 punts
3.1.3. Proposta d’activitats (puntuació màxima 2 punts)
La Unitat Dependent no exposa la seva proposta d’activitats de manera detallada, s’indica que la
inclusió de l’usuari en l’activitat vindrà determinada per les necessitats d’intervenció prèviament
detectades. Aquestes activitats seran agrupades en àrees i s’estructuraran creant un itinerari
personal, orientat a la reinserció de l’intern. No es defineixen les activitats ni els objectius concrets
que persegueix cadascuna d’elles. Tampoc refereix la possibilitat de realitzar derivacions a entitats
externes o del medi comunitari que puguin afavorir la reinserció de l’usuari.
La puntuació d’aquest subapartat és de 0.5 punts
3.1.4. Indicadors d’evolució (puntuació màxima 2 punts)
Defineix els objectius a treballar segons àrees d’intervenció però no especifica la temporalitat de
seguiment, tot i que contempla un seguiment periòdic. Aporta quadre resum d’indicadors amb
suport gràfic per millor comprensió. Vincula els indicadors de seguiment al PIT, no obstant no
defineix clarament quin seran aquests ni si s’integren en instruments de valoració estandaritzats.
La puntuació d’aquest subapartat és d'1 punt
La puntuació de l'apartat 3.1 és de 4 punts

3.2 Proposta de coordinació per al desenvolupament del Programa de Tractament
Individualitzat (PIT) amb el centre penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
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S’exposa quin tipus de coordinacions es durà a terme i s’especifica que es farà en Junta de
Tractament, quan aquesta exposi el cas d’una interna de la unitat depenent. Diferenciació entre via
de comunicació ordinària i extraordinària. Defineix els professionals responsables i el paper
corresponent en la coordinació. No obstant, no fan esment a la implicació en el plantejament dels
objectius del PIT ni en la temporalitat ni en la revisió dels mateixos.
La puntuació d’aquest subapartat és d'1,5 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

3.3 Proposta de seguiment i avaluació individual del programa d'intervenció de la població
resident a la unitat dependent (puntuació màxima 2 punts)
El seguiment es fa a través de tutories setmanals, tot i què es pot augmentar la freqüència si es
donen incidents greus o situacions imprevistes. Aquest seguiment queda registrat a l’agenda de
tractament. L’avaluació i seguiment queda reflectit en la revisió del PIT.
Falta especificar la periodicitat de la revisió del programa d’intervenció.
La puntuació d’aquest subapartat és de 1,5 punts
3.4 Disseny de canals d'informació i comunicació als usuaris (puntuació màxima 3 punts)
Les informacions poden ser individuals o grupals, i es poden transmetre de forma oral o escrita
(especialment aquelles relacionades amb el funcionament de la unitat).
Les informacions individuals es fan a traves de la tutoria, i les grupals, a través de les assemblees.
La puntuació d’aquest subapartat és de 3 punts

La puntuació global d’aquest indicador total és de 10 punts.

La puntuació final del LOT 2 és de 23,5 punts
La puntuació final de l'entitat Llar de Pau Compañia Hijas de la Caridad Sant Vicente de Paul
en el punt 1.a del LOT 2 és de 22,03 punts.
23,5 * 30 / 32 = 22,03 punts
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LOT 3 – Unitat dependent a Terres de l'Ebre
Empresa valorada: Grup d'Esplai Blanquerna
Valoració
1.

“Objectius” (puntuació màxima 4 punts)

GENERALITAT DE CATALUNYA

1.1. Ajustament entre objectius del projecte, activitats a desenvolupar i recursos
aportats. Obtindrà major puntuació aquell projecte que presenti un major grau de
concordança entre els tres elements. (puntuació màxima 4 punts)
En el marc general de l’acostament de la persona interna a l’entorn social, l’objectiu principal del
projecte és acompanyar en la rehabilitació i la reinserció de la persona des d’un entorn de medi
obert. En aquest sentit es descriuen un seguit d’objectius específics ben operativitzats, que van
en aquesta línia i entre els que destaquen l’acompanyament i l’afavoriment de la reinserció de la
persona en el seu propi àmbit, facilitar el procés de consolidació dels residents en el mercat
laboral i afavorir i incentivar els processos de formació que sigui possible, tenint en compte les
circumstàncies de la persona i l’oferta disponible. Per executar aquests objectius es proposen una
sèrie d’activitats que hi estan en concordança, així com els recursos necessaris personals, de
coneixements i materials necessaris per fer-ho possible.
La puntuació global d’aquest indicador total és de 4 punts.
2. “Model de treball” (puntuació màxima 13 punts)
2.1. Proposta de circuits de comunicació i coordinació amb Direcció General de Serveis
Penitenciaris (ara Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima)
(puntuació màxima 3 punts)
Es defineix, d’una part, l’aportació mensual de la estadístiques d’altes, baixes i la relació d’interns
en 86.4RP, i d’una altra banda, la comunicació bidireccional per casos excepcionals o per resoldre
dubtes. Tot i que informen sobre els circuits via correu electrònic i telefònic no es concreta.
La puntuació d’aquest subapartat és d’1 punt
2.2. Proposta referida a la metodologia de les reunions amb l'equip del Centre Penitenciari
(puntuació màxima 2 punts)
Les reunions de la Junta de Tractament permeten disposar d’un ordre del dia previ per a poder fer
una preparació més acurada per part de l’equip UD, així com aquest pot calendaritzar revisions i
altres actuacions a desenvolupar en relació als interns residents i als candidats (ingressos,
alcoholímetres, permisos, sortides fora de la província, informes a realitzar, etc.).
Es disposen de formularis per peticions concretes que han de fer servir els interns (sortides fora de
la província, permís per visitar un familiar a una altre centre, canvi de dies de permís ordinari, etc).
S’estableixen canals adequats de coordinació amb els professionals del CP per a poder valorar de
forma individualitza el Programa Individual de tractament (PIT) i l’evolució dels objectius,
incorporant també el SAM i l’avaluació de risc Riscanvi en la planificació.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.3 Protocol de recollida d'informació, seguiment dels interns i coordinació amb l'equip del
Centre Penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
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El protocol de derivació consta d’una demanda a través d’una plantilla definida, i s’estableix una
entrevista de la persona interna amb l’equip UD per valorar l’adequació del perfil, així com establir
el Programa d’Intervenció Individual (PII) d’acord al PIT.
Estan previstos els documents que cal utilitzar i que identifiquen les diferents accions (acceptació
normativa signat per tècnic UD i intern, adequació perfil que signa el tècnic UD, derivació, Pautes
Generals de Convivència de la Unitat, etc.). Es concreten de forma adient els canals de
comunicació per compartir la documentació amb el CP i amb SMPRAV, així com per tenir la
informació de la disponibilitat de places lliures en la mida que la SMPRAV resol les noves peticions
a través de resolució administrativa.
Un cop s’ha fet efectiu l’ingrés a la UD, s’intervé directament amb l’usuari, la seva família, es fa
seguiment i comprovació de les dades aportades, així com es realitzen les coordinacions amb
altres serveis de la comunitat i laborals que puguin estar implicats. I la informació del seguiment
es traslladarà a l’equip per a concretar les dades que han d’incorporar-se al SiPC.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.4 Proposta d'un model de reglament intern (puntuació màxima 2 punts)
La Unitat comptarà amb un reglament que serà acordat amb el centre penitenciari de referència.
Comptem però amb una proposta que regula les normes de convivència així com el funcionament
general del recurs. Es tracta d’una normativa i reglament de caràcter educatiu i de creixement, i no
basat en criteris restrictiu o de control, per tal de facilitar la consecució dels objectius descrits en el
projecte.
Per tant, l’entitat contempla i compleix àmpliament amb aquest objectiu de proposta de model de
reglament intern.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.5 Model de gestió d'altes i baixes de la població resident a la unitat dependent (puntuació
màxima 2 punts)
El projecte descriu els circuits de notificació per a la gestió de les altes i les baixes de les persones
internes. El procediment estableix un registre d’altes i baixes que mensualment es fa arribar al
centre directiu, així com un full de registre individual per a cada usuari. El projecte s’adequa als
objectius estimats.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.6 Proposta de supervisió d'entrades i sortides de la unitat dependent (puntuació màxima 2
punts)
L’entitat descriu el model de supervisió de les entrades i sortides, que es realitza en un registre on
s’indica l’hora d’entrada i l’hora de sortida acordada amb l’usuari/a. El tècnic de la unitat anota
l’hora real de la sortida i l’hora real de la tornada i signa el full de registre juntament amb la
persona interna. El projecte s’adequa als objectius previstos.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

La puntuació global d’aquest indicador total és d'11 punts.
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3. “Programa d'Intervenció Individual” (puntuació màxima 15 punts)
3.1 Proposta d'un programa global d'intervenció individual (puntuació màxima 8 punts,
valorats segons els 4 criteris següents):

GENERALITAT DE CATALUNYA

3.1.1. Definició d'objectius (puntuació màxima 2 punts)
L’Entitat té com a objectius generals la cerca d’estabilitat laboral, la bona convivència familiar,
ampliar i millorar els coneixements i la formació dels residents per tenir més oportunitats. aquests
objectius són avaluables i contrastables; i sempre adequats a les possibilitats de cada intern.Per
poder assolir-los és necessari el vistiplau del propi intern i la seva implicació.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.2. Detecció de necessitats (puntuació màxima 2 punts)
L’exploració de les necessitats de l’intern permetrà definir els objectius del pla de treball de l’intern.
L’avaluació de necessitats es realitzarà mitjançant entrevistes sistemàtiques entorn a diverses
àrees: sociofamiliar, personal, formatiu i laboral. Aquesta avaluació es complementarà amb altres
fonts d’informació i documentació aportada pel propi intern. També es realitzarà una coordinació
amb els serveis socials de base del seu municipi i els professionals del Centre Penitenciari.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.3. Proposta d’activitats (puntuació màxima 2 punts)
Les activitats ofertes per la Unitat aniran encaminades a contrarestar les mancances detectades
durant l’exploració de l’intern, i a afavorir el desenvolupament de les seves potencialitats. Atenent
a les característiques sociodemogràfiques del territori al qual pertany la unitat, i donades les
dificultats que té aquesta per cercar entitats de col·laboració que ofereixin activitats adaptades als
seus objectius, no es realitza una proposta tancada. En funció de les necessitats que presenti
l’intern, es farà una cerca activa dels recursos comunitaris que millor puguin adaptar-se al
objectius perseguits.
La puntuació d’aquest subapartat és d'1,5 punts
3.1.4. Indicadors d’evolució (puntuació màxima 2 punts)
Desglossa indicadors per objectius i especifica com acreditar la justificació del seguiment. Es fixa
seguiment amb temporalitat cada tres mesos. No defineixen clarament els indicadors ni si
s’integren en instruments de valoració estandaritzats.
La puntuació d’aquest subapartat és d'1.5 punts

La puntuació de l'apartat 3.1 és de 7 punts

3.2 Proposta de coordinació per al desenvolupament del Programa de Tractament
Individualitzat (PIT) amb el centre penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
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Es proposa la coordinació setmanal amb l’equip multidisciplinar del Centre penitenciari per establir
els objectius del PIT i fixar-ne el seguiment. No obstant, no defineix els professionals responsables
de la unitat depenent ni el paper corresponent en la coordinació.
La puntuació d’aquest subapartat és d'1 punt.

GENERALITAT DE CATALUNYA

3.3 Proposta de seguiment i avaluació individual del programa d'intervenció de la població
resident a la unitat dependent (puntuació màxima 2 punts)
El seguiment i avaluació del PIT es correspon amb els grau d’assoliment dels objectius . És una
avaluació continuada. Falta especificar la periodicitat de la revisió del programa d’intervenció
La puntuació d’aquest subapartat és de 1,5 punts
3.4 Disseny de canals d'informació i comunicació als usuaris (puntuació màxima 3 punts)
Existeixen dos tipus d’informació: informal , relacionada amb normes convivència i manteniment,
que es dona de forma oral, i la formal , de caire institucional, que es dona per escrit.
Es facilita model d’instància per a què l’intern es pugui adreçar al Centre Obert.
Es valora que la comunicació informal relacionada amb la convivència i manteniment de la unitat
s’ha de donar per escrit
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

La puntuació global d’aquest indicador total és de 11,5 punts.

La puntuació final del LOT 3 és de 26,5 punts
La puntuació final de l'entitat Grup d'Esplai Blanquerna en el punt 1.a del LOT 3 és de 24,84
punts.
26,5 * 30 / 32 = 24,84 punts
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LOT 4 – Unitat dependent al Barcelonès (Homes):
Empresa valorada: Fundació Apip-Acam
Valoració
1.

“Objectius” (puntuació màxima 4 punts)

GENERALITAT DE CATALUNYA

1.1. Ajustament entre objectius del projecte, activitats a desenvolupar i recursos
aportats. Obtindrà major puntuació aquell projecte que presenti un major grau de
concordança entre els tres elements. (puntuació màxima 4 punts)
L’objectiu principal del projecte és possibilitar la reinserció dels interns i la prevenció del delicte
desenvolupant un programa individualitzat d’intervenció socioeducativa a través de tutories i
seguiments per tal d’aconseguir l’estabilitat laboral, aprofundir en les seves habilitats socials i
procurar-los un entorn sociofamiliar positiu. Així mateix, s’abordaran també les tipologies
delictives del centre penitenciari de referència: delictes violents i addiccions. Per executar els
objectius esmentats es proposen una sèrie d’activitats que hi estan en concordança, així com els
recursos personals, de coneixements i materials necessaris per fer-ho possible.
La puntuació global d’aquest indicador total és de 4 punts.
2. “Model de treball” (puntuació màxima 13 punts)
2.1. Proposta de circuits de comunicació i coordinació amb Direcció General de Serveis
Penitenciaris (ara Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima)
(puntuació màxima 3 punts)
L'entitat assigna a la persona responsable de la gestió de la UD: una adreça de correu electrònic,
un telèfon mòbil, un telèfon fix de la UD i un telèfon-fax de la UD, permetent la localització en tot
moment dels professionals per a la comunicació d’incidències tant dels interns com del
funcionament de la UD.
Es preveu la participació del responsable de la UD en les reunions que es considerin necessàries
convocades a demanda tant per part de la SMOSS com per part del CP Dones (juntes, reunions
d’equip, etc.), així com la tramesa del registre de places ocupades mensualment amb els
continguts següents: interns en 86.4 (diferenciant els de registre telemàtic), interns en 165RP, llista
d’espera, places ocupades en seguiment i places no ocupades. Aquestes dades permeten la
optimització de la informació en la organització periòdica de les derivacions i assignació de places.
La puntuació d’aquest subapartat és de 3 punts
2.2. Proposta referida a la metodologia de les reunions amb l'equip del Centre Penitenciari
(puntuació màxima 2 punts)
Es concreta la reunió setmanal entre responsable UD i comandament del CP Dones on es
considera la informació rellevant relativa als interns residents (situació penal, processal i
penitenciària, informació que s’ha d’enregistrar a l’agenda de tractament, SAM, avaluació de risc
Riscanvi, revisions PIT, evolució i propostes de canvi 86.4RP o de llibertat condicional, així com
incidències, calendarització permisos, i altres situacions que requereixen d’autorització expressa;
finalment, la gestió de la ocupació de les places). Les notificacions es tramitaran via correu
electrònic o fax (altes/baixes).
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Els canals de coordinació amb l’equip CP també queden descrits de forma adient: reunions prèvies
amb l’equip i posterior assistència a les juntes de tractament per valorar les diferents àrees
d’intervenció dels interns de forma acurada. Es participa amb veu (i no vot) a les juntes de la
definició del PIT dels interns.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

2.3 Protocol de recollida d'informació, seguiment dels interns i coordinació amb l'equip del
Centre Penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
Es defineix l’aportació de la informació rellevant de l’evolució dels interns residents a la UD per a
ser incorporada a l’agenda de tractament del SIPC per afavorir les consultes i seguiment dels
professionals de forma regular.
Els instruments de recollida d’informació són: la fitxa de candidat per la UD (informació facilitada
pel CP Dones en relació als candidats i que sempre anirà acompanyada de l’entrevista d’aquests
amb l’equip educatiu de la UD); fitxa tutorial individual (es registra la tutoria setmanal amb els
resident pel que fa a les àrees de seguiment treballades). Finalment, l’elaboració d’informes
proposta (llibertats condicionals, aplicacions d’articles 165RP, etc.)
Des del projecte sempre es prepararà la informació per a ser incorporada al SIPC per part dels
professionals del Centre penitenciari.
El seguiment educatiu des de la UD abasta la tutorització individual setmanal, el seguiment
laboral/formatiu presencial o telefònic mensual i una visita domiciliària, sempre que sigui possible,
amb acompanyament d’un professional del CP, així com les coordinacions amb altres serveis de la
comunitat que estiguin intervenint. S’aporten els documents per a cada tasca prevista en la UD.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.4 Proposta d'un model de reglament intern (puntuació màxima 2 punts)
La persona responsable de la Unitat Dependent vetllarà per a que el Reglament intern de la Unitat
es compleixi i garantir el seu coneixement i acceptació per part dels resident abans del seu ingrés
a la unitat. Així mateix es facilitarà al centre penitenciari i finalment d’aquest Reglament s’extraurà
una normativa simplificada que serà entregada als residents pel seu coneixement i acceptació.
Per tant, l’entitat contempla i compleix àmpliament amb aquest objectiu de proposta de model de
reglament intern.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.5 Model de gestió d'altes i baixes de la població resident a la unitat dependent (puntuació
màxima 2 punts)
El projecte detalla una gestió de les altes i les baixes dels interns derivats a la unitat dependent.
En relació a les altes, l’entitat efectua les notificacions pertinents al centre penitenciari, l’obertura
d’un expedient personal de seguiment i l’entrega d’un carnet d’identificació. Estan establerts els
circuits informatius de la notificació de la normativa interna i de l’elaboració de l’itinerari d’inserció
social i laboral. Pel que fa a les baixes l’entitat recull els circuits de notificació adequat. El pla està
en consonància amb els objectius i obté la màxima puntuació en aquest punt.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
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2.6 Proposta de supervisió d'entrades i sortides de la unitat dependent (puntuació màxima 2
punts)

GENERALITAT DE CATALUNYA

L’entitat ha previst un full de control de les entrades i sortides dels interns residents signat per ells
junt amb un professional de la unitat dependent. A les sortides consta detallat la data, el motiu i
l’hora prevista i l’hora real de la sortida. En el cas de les entrades consta la data, l’hora prevista i
l’hora real de la tornada. Es descriu el sistema de control de permisos amb un document específic
per registrar-ho i signar per propis interns i per un professional de l’entitat. El document on es
registra els gaudiments mensuals de permisos ordinaris s’envia al centre penitenciari. El projecte
defineix el seguiment dels residents en aplicació de l’article 86.4 RP. El pla s’adequa als objectius
previstos en aquest punt.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
La puntuació global d’aquest indicador total és de 13 punts.

3. “Programa d'Intervenció Individual” (puntuació màxima 15 punts)
3.1 Proposta d'un programa global d'intervenció individual (puntuació màxima 8 punts,
valorats segons els 4 criteris següents):
3.1.1. Definició d'objectius (puntuació màxima 2 punts)
L’objectiu de l’entitat és possibilitar la reinserció dels interns i afavorir el desistiment del delicte,
aprofundint en les seves habilitats socials, procurant un entorn sociofamiliar adequat previ a la
seva posada en llibertat.
Per tal d’assolir els seus objectius, l’entitat segueix les línies de treball de la Direcció General de
Serveis Penitenciaris i del Centre Penitenciari Dones de Barcelona.
L’entitat realitza una tutoria setmanal a cada intern per fer el seguiment del PIT. Amb la
implementació del PIT es pretén assenyalar els objectius generals i específics per tal d’aconseguir
la rehabilitació de cada intern.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.2. Detecció de necessitats (puntuació màxima 2 punts)
La persona responsable de la Unitat serà l’encarregada d’avaluar les necessitats dels residents,
juntament amb l’equip multidisciplinari del Centre Penitenciari i en coordinació amb altres agents
externs (serveis socials, professionals de l’àmbit de la salut, etc.). L’avaluació de necessitats es
realitzarà mitjançant els informes previs emesos pel Centre, tutories individuals i seguiments
externs. La informació obtinguda en aquestes exploracions permetrà desenvolupar el pla de treball
de l’intern, el qual tindrà un caràcter dinàmic i serà revisat amb una temporalitat de sis mesos. El
pla de treball no només es troba orientat a l’abordatge de les seves necessitats, sinó també a
desenvolupar les seves potencialitats i competències.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.3. Proposta d’activitats (puntuació màxima 2 punts)
Les necessitats detectades determinaran el pla de treball de l’intern i les activitats a desenvolupar.
Les activitats es troben organitzades seguint les àrees d’intervenció del SAM de Medi Obert. En
aquesta Unitat, es farà especial èmfasi en l’àrea laboral, establint un seguit d’objectius específics i
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les activitats previstes per assolir cadascun d’ells. La Unitat fomenta l’ús dels recursos públics més
propers a la residència de l’intern. També promourà iniciatives orientades al bon aprofitament del
temps d’oci i, en cas necessari, s’ofereix la possibilitat de ser acompanyat per voluntaris que donin
suport durant les primeres etapes de retorn al medi obert.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

3.1.4. Indicadors d’evolució (puntuació màxima 2 punts)
Estableixen objectius específics i es desglossa les activitats concretes per a valorar cada àrea
d’intervenció. Es tenen en compte les àrees d’intervenció generals: reparació, formativa, personal,
addiccions, violència i socio-familar, i a més, es treballa de forma específica l’àrea laboralocupacional. Es fixa seguiment amb temporalitat cada sis mesos. Es serveixen d’eines
estandaritzades com el SAM i el Riscanvi per fer el seguiment dels indicadors d’evolució i
s’integren correctament amb les àrees a valorar.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
La puntuació de l'apartat 3.1 és de 8 punts

3.2 Proposta de coordinació per al desenvolupament del Programa de Tractament
Individualitzat (PIT) amb el centre penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
La proposta de coordinació comtempla un període d’observació definit i marca el termini de 4
setmanes per establir el PIT, juntament amb el Centre penitenciari en Junta de Tractament. Integra
l’equip multidisciplinar, el coordinador i el responsable de la unitat dependent per establir els
objectius del PIT, descriure les activitats i fixa el responsable de la unitat dependent com a
encarregat de la notificació a l’intern.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.3 Proposta de seguiment i avaluació individual del programa d'intervenció de la població
resident a la unitat dependent (puntuació màxima 2 punts)
El programa individual de tractament és una eina dinàmica que serà revisada, avaluada i
actualitzada periòdicament per adequar-la al tractament i a les circumstàncies. El termini
d’avaluació és de 6 mesos però es poden fer avaluacions extraordinàries en funció
d’esdeveniments crítics com episodis autolítics, consum de tòxics...
El responsable de la UD participa en la revisió del PIT i en la seva actualització, prioritzant els
objectius no assolits. Traslladarà els acords a la resta de professionals de la UD i el tutor ho
treballarà amb l’intern. En la fitxa individual de tutoria quedaran registrats els continguts dels temes
abordats amb l’intern.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.4 Disseny de canals d'informació i comunicació als usuaris (puntuació màxima 3 punts)
El responsable de la Unitat Dependent transmetrà els acords de la Junta de Tractament als
professionals de la Unitat Dependent. El tutor mantindrà reunions setmanals amb l’intern per al
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seguiment del programa individual de tractament i transmetre les comunicacions oficials del centre
penitenciari.
A l’entrada de la unitat quedarà registrada la informació relacionada amb el funcionament intern.
La puntuació d’aquest subapartat és de 3 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

La puntuació global d’aquest indicador total és de 15 punts.

La puntuació final del LOT 4 és de 32 punts
La puntuació final de la Fundació Apip-Acam en el punt 1.a del LOT 4 és de 30 punts.
32 * 30 / 32 = 30 punts
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LOT 5 – Unitat dependent al Baix Llobregat:
Empresa valorada: Fundació Salut i Comunitat
Valoració
1.

“Objectius” (puntuació màxima 4 punts)

GENERALITAT DE CATALUNYA

1.1. Ajustament entre objectius del projecte, activitats a desenvolupar i recursos
aportats. Obtindrà major puntuació aquell projecte que presenti un major grau de
concordança entre els tres elements. (puntuació màxima 4 punts)
En el marc general de l’acostament de la persona interna a l’entorn social, l’objectiu principal del
projecte és aconseguir i consolidar la ocupació i la promoció professional de les persones ateses.
Aquest objectiu principal es desgrana en un seguit d’objectius específics ben operativitzats, entre
els que destaquen: la promoció de l’autonomia, el foment de l’autoresponsabilitat i la preparació
per la vida en llibertat. Per poder executar els objectius esmentats es plantegen un seguit
d’activitats (tutories, suport, acompanyament, seguiments laborals, treball de les habilitats socials,
etc.) orientades a la intervenció socioeducativa que hi estan en concordança; així mateix es
disposen d’uns recursos personals, de coneixements i materials per fer-ho possible.
La puntuació global d’aquest indicador total és de 4 punts.
2. “Model de treball” (puntuació màxima 13 punts)
2.1. Proposta de circuits de comunicació i coordinació amb Direcció General de Serveis
Penitenciaris (ara Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima)
(puntuació màxima 3 punts)
Les coordinacions i canals de comunicació incorporen els fluxos bidireccionals adients entre els
professionals UD i de CP i de SMPRAV, amb especial atenció al protocol d’actuació davant
d’incidències.
L’accessibilitat serà via presencial, telefònica o per mail tant amb l’equip com amb els
comandaments o referents de serveis penitenciaris.
Juntament amb el llistat d’ocupació mensual que s’adreça a la SMPRAV es remarca la importància
d’acompanyar-ne una coordinació per informar de les places que es desocupen i agilitar processos
de nous ingressos i, així, facilitar la optimització del servei. Altrament, la presentació de la memòria
d’activitat contribuirà a l’anàlisi de l’avaluació del servei.
Es disposa de bústia de suggeriments i fulls de reclamació per a les persones ateses que es
trametran a la SMPRAV per a donar continuïtat al procediment.
Altrament, s’informarà al Departament de Justícia de participació com a representant del servei
sol·licitant autorització per a tal acte.
Es valora de forma molt positiva la metodologia adequada explicada per processos amb la
informació recavada, el tractament sobre la mateixa, la periodicitat, etc.
La puntuació d’aquest subapartat és de 3 punts
2.2. Proposta referida a la metodologia de les reunions amb l'equip del Centre Penitenciari
(puntuació màxima 2 punts)
Es concreten els espais de reunió adients destinats als professionals:
1) Juntes de tractament: incorporació a les mateixes de forma setmanal del Centre Obert 2
de Barcelona, previ coneixement de l’ordre del dia: avaluació de l’evolució de la població
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2)

GENERALITAT DE CATALUNYA

3)

interna resident (canvis de progressió de grau, aplicació dels arts. 192 RP, 205 RP, 91.2
RP o 86.4 RP), avaluació de risc, valoració del PIT i avaluació de l’assoliment d’objectius,
valoració de la petició de permisos extraordinaris, laborals o familiars, informar i valorar a
l’equip de tractament de possibles incidències de les persones ateses a la UD.
Direcció del Centre Obert 2 de Barcelona: situació penal, processal i penitenciària dels
residents UD i la seva evolució, la distribució i tramitació dels permisos ordinaris i els caps
de setmana i altres situacions.
Espais de coordinació amb l’equip tècnic: amb la finalitat d’unificar els criteris entre els
professionals i focalitzar la presa de decisions per aconseguir els objectius de la tasca de
rehabilitació.

La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.3 Protocol de recollida d'informació, seguiment dels interns i coordinació amb l'equip del
Centre Penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
S’extraurà
-

la informació a través dels mitjans següents:
Entrevista (d’admissió, inicials, de seguiment, final)
Validació conjunta amb l’equip CP del SAM, i del Riscanvi
Monitorització del consum de tòxics
Seguiments externs laborals
Informes d’evolució
Coordinacions amb altres serveis implicats
Treball en equip (reunions periòdiques, coordinacions i espais de formació)

La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.4 Proposta d'un model de reglament intern (puntuació màxima 2 punts)
A l’entrevista inicial o d’admissió de la persona candidata, s'explora la seva adequació per ser
derivada i acollida a la Unitat Dependent. Durant aquesta primera entrevista, s’informa del mètode
de treball i de la normativa dins del recurs. En aquest moment, el candidat coneix i accepta el
Reglament de Règim Intern. Finalment el primer dia en el servei es farà el lliurament d'una còpia
del Reglament de Règim Intern que ha de ser acceptat i signat per a la persona interna, i es torna
a informar de la normativa.
Per tant, l’entitat contempla i compleix àmpliament amb aquest objectiu de proposta de model de
reglament intern.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.5 Model de gestió d'altes i baixes de la població resident a la unitat dependent (puntuació
màxima 2 punts)
El programa detalla les gestions vinculades a les altes i baixes de la unitat. En relació a les altes
queda recollida l’elaboració de les entrevistes d’admissió on se li facilita tota la informació i la
normativa de la unitat, en cas de no admissió es preveu donar resposta justificada i en situacions
de discrepància es crearà una comissió de valoració. El procediment a l’ingrés a la unitat recull les
accions d’acollida i l’entrega d’un carnet d’identificació a l’intern. Queden regulades les
notificacions corresponents per part de la unitat al centre penitenciari en els supòsits d’alta i
baixes. Estableix un registre del nivell d’ocupació que mensualment enviaran al centre directiu. El
projecte tècnic detalla una estructura i continguts adequats i obté la màxima puntuació.
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La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

2.6 Proposta de supervisió d'entrades i sortides de la unitat dependent (puntuació màxima 2
punts)
El procediment està definit mitjançant un control de les entrades i sortides dels usuaris. El protocol
estableix que informaran a l’intern de la normativa, dels horaris i la significació de registrar-ho. El
professional de la unitat diàriament revisa el document de registre del control de permisos
autoritzats per tenir la informació de quins usuaris pernocten a la unitat o fora d’ella. El registre és
nominal amb detall de l’hora d’entrada i sortida, ha d’estar signat per la persona atesa i corroborat
pel professional de la unitat. Queda previst el procediment per a la gestió de qualsevol tipus
d’incidència relacionada amb els horaris de retorn o de no reingrés. El projecte està en
consonància amb els objectius i obté la màxima puntuació en aquest punt.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

La puntuació global d’aquest indicador total és de 13 punts.

3. “Programa d'Intervenció Individual” (puntuació màxima 15 punts)
3.1 Proposta d'un programa global d'intervenció individual (puntuació màxima 8 punts,
valorats segons els 4 criteris següents):
3.1.1. Definició d'objectius (puntuació màxima 2 punts)
L’objectiu de l’entitat és la reinserció de les persones ateses i la prevenció del delicte, mitjançant
el desenvolupament d’un programa d’intervenció socioeducatiu, en el que inclou tutories i
seguiments individualitzats, per tal de potenciar les seves habilitats socials i procurant un entorn
sociofamiliar favorable per el seu desenvolupament, abans d’assolir la llibertat condicional o
definitiva.
La seva tasca està vinculada al territori per tal de donar cobertura als seus residents on tenen el
seu entorn sociofamiliar.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.2. Detecció de necessitats (puntuació màxima 2 punts)
L’avaluació de les necessitats es realitzarà mitjançant entrevistes i tutories individuals, i la
informació obtinguda serà analitzada conjuntament per l’equip de la Unitat. La informació sobre les
necessitats detectades serà introduïda en un “Quadre d’incidències” que permetrà obtenir una
visió global i integrada dels objectius previstos per a cada necessitat, incloent un l’anàlisi sobre les
causes que l’originen, les accions dirigides a remetre la necessitat i la seva temporalització, així
com el resultat de la intervenció.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.3. Proposta d’activitats (puntuació màxima 2 punts)
El pla d’intervenció es realitzarà conjuntament amb l’equip del Centre Obert del qual depèn la
unitat, establint un sistema de coordinació que permetrà efectuar un seguiment de la seva evolució
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per part dels diferents professionals. Les activitats ofertes per la Unitat persegueixen dos objectius:
donar suport personal i social a la persona, oferint orientació i abordant les dificultats que poden
sorgir durant el seu procés d’integració, i acompanyament a la recerca de feina, realitzant les
derivacions pertinents a entitats externes o programes especialitzats en inserció laboral. La Unitat
també fomenta la participació activa en la comunitat per tal de fomentar la seva integració social.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

3.1.4. Indicadors d’evolució (puntuació màxima 2 punts)
Defineix clarament el tipus de seguiment amb l’avaluació del grau de compliment dels objectius del
PIT, mitjantçant tècniques objectives: entrevista, qüestionaris, registres, etc. Identifica de forma
exhaustiva els indicadors d’evolució i els classifica segon l’itinerari integral de reinserció i el
programa socioeducatiu. A més, distingeix indicadors de procés-resultat i d’impacte per millor
avaluació estratègica posterior. Amb tot, no és marca una temporalitat concreta per al seguiment
dels indicadors d’evolució.
La puntuació d’aquest subapartat és d'1,5 punts
La puntuació de l'apartat 3.1 és de 7,5 punts

3.2 Proposta de coordinació per al desenvolupament del Programa de Tractament
Individualitzat (PIT) amb el centre penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
Detallen els diferents tipus de trobades i la seva periodicitat per a la coordinació del
desenvolupament del PIT: reunions setmanals amb la direcció del Centre penitenciari, assistència
a la Junta de Tractament quan es tractin el casos diana i coordinacions puntuals amb organismes
relacionats quan sigui convenient. Té en compte l’equip multidisciplinar i el coordinador de la unitat
dependent per establir els objectius del PIT, per descriure les activitats i fixa el coordinador de la
unitat dependent com a encarregat de la notificació a l’intern.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.3 Proposta de seguiment i avaluació individual del programa d'intervenció de la població
resident a la unitat dependent (puntuació màxima 2 punts)
S’organitzen una sèrie d’accions per tal d’oferir un seguiment individualitzat i posterior avaluació,
aquestes accions són tutories de suport, monitorització de les obligacions laborals, suport i
acompanyament.
Hi ha una coordinació amb el centre de forma periòdica per avaluar el sistema d’avaluació i
motivació de l’intern i cada setmana amb la junta de tractament. Falta especificar la periodicitat de
la revisió del programa d’intervenció
La puntuació d’aquest subapartat és d'1,5 punts
3.4 Disseny de canals d'informació i comunicació als usuaris (puntuació màxima 3 punts)
La Unitat Dependent estableix diferents canals de comunicació i informació: entrevista de
valoració, tutories, dossier de benvinguda, taulell d’anuncis, butlletí mensual de la fundació
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La puntuació d’aquest subapartat és de 3 punts

La puntuació global d’aquest indicador total és de 14 punts.

La puntuació final del LOT 5 és de 31 punts
La puntuació final de la Fundació Salut i Comunitat en el punt 1.a del LOT 5 és de 29,06 punts.

GENERALITAT DE CATALUNYA

31 * 30 / 32 = 29,06 punts
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LOT 6 – Unitat dependent al Bages:
Empresa valorada: Fundació Germà Tomàs Canet
Valoració
1.

“Objectius” (puntuació màxima 4 punts)

GENERALITAT DE CATALUNYA

1.1. Ajustament entre objectius del projecte, activitats a desenvolupar i recursos
aportats. Obtindrà major puntuació aquell projecte que presenti un major grau de
concordança entre els tres elements. (puntuació màxima 4 punts)
En el marc general de l’acostament de la persona interna a l’entorn social, l’objectiu principal del
projecte és la consolidació de la ocupació i la promoció professional de les persones residents.
Aquest objectiu principal es desglossa en objectius específics ben operativitzats, entre els que
destaquen: promoció de l’autonomia, independència i competència social; el foment de
l’autoresponsabilitat i la preparació per la vida en llibertat. Per tal de poder dur a terme els
objectius esmentats es plantegen activitats orientades a aquest efecte (entrevistes de seguiment,
tutories, així com activitats grupals i reunions puntuals per temes concrets). Així mateix es
disposa dels recursos humans, de coneixements i materials per implementar els objectius
plantejats.
La puntuació global d’aquest indicador total és de 4 punts.
2. “Model de treball” (puntuació màxima 13 punts)
2.1. Proposta de circuits de comunicació i coordinació amb Direcció General de Serveis
Penitenciaris (ara Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima)
(puntuació màxima 3 punts)
Els canals de coordinació estan definits en els diversos espais de coordinació adients: coordinació
entre la direcció de la entitat i Serveis Penitenciaris per definir les línies estratègiques dels servei
així com la devolució de la informació de gestió (estades, memòria d’activitat, etc.); coordinació
entre responsable UD i direcció del Centre Penitenciari Obert i entre l’educador UD i l’equip de
referència de CP. Aquest és el canal de comunicació més important doncs assegura un correcte
seguiment de les situacions dels interns de manera regular i dels seguiment dels objectius del
servei.
La puntuació d’aquest subapartat és de 3 punts
2.2. Proposta referida a la metodologia de les reunions amb l'equip del Centre Penitenciari
(puntuació màxima 2 punts)
Es concreta la participació en les juntes de tractament i la coordinació concreta de les àrees que
afectin a la situació penal, processal i penitenciària dels residents UD; de tota aquella informació
relativa a l’evolució dels residents; de la distribució i tramitació dels permisos ordinaris i els caps de
setmana i d’altres situacions relacionades amb la gestió de la Unitat Dependent i/o amb els seus
residents.
També s’estableix espai de reunió amb l’equip de tractament i l’educador UD amb caràcter
setmanal, així com l’ús del telèfon/correu electrònic per compartir informació rellevant de forma
periòdica.
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La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.3 Protocol de recollida d'informació, seguiment dels interns i coordinació amb l'equip del
Centre Penitenciari (puntuació màxima 2 punts)

GENERALITAT DE CATALUNYA

Es disposa d’una aplicació informàtica de gestió de casos, d’accés via web i de connexió segura
generada per la entitat per al tractament de la informació dels interns residents i candidats.
S’estableix l’itinerari a partir de la demanda (vistiplau del Departament de Justícia, informació que
ha de ser traslladada al SiPC). Altrament, els informes generats i registres de les entrevistes
desenvolupades amb els residents UD es poden incloure en el mateix programa informàtic.
Manca, però, concretar la informació recollida per l’avaluació.
La puntuació d’aquest subapartat és d'1 punt
2.4 Proposta d'un model de reglament intern (puntuació màxima 2 punts)
L’entitat compta amb un reglament de règim intern que recull unes normes de funcionament intern.
Correspon a la Direcció de la Unitat Dependent vetllar per a que aquestes normes es compleixin, i
és funció del tutor garantir que els residents les coneguin i compleixin. Igualment s’assegurarà
que, tot i haver lliurat una còpia simplificada als usuaris de la normativa, aquesta estigui penjada
en lloc visible (al tauler d’anuncis).
Per tant, l’entitat contempla i compleix àmpliament amb aquest objectiu de proposta de model de
reglament intern.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.5 Model de gestió d'altes i baixes de la població resident a la unitat dependent (puntuació
màxima 2 punts)
El model de gestió es basa en la visita per part de l’intern a la unitat, sempre que sigui possible,
com a intervenció inicial perquè conegui les característiques, funcionament i normativa. Quan
ingressa se li obre una carpeta personal de seguiment i se li fa entrega d’un carnet d’identificació
per acreditar la seva situació quan romangui fora de la unitat. El projecte recull les diverses
situacions de baixes de la unitat depenent. Queden previstos el processos de notificació,
coordinació i comunicació amb el centre penitenciari. El projecte es adequat a les accions
previstes.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.6 Proposta de supervisió d'entrades i sortides de la unitat dependent (puntuació màxima 2
punts)
El projecte recull l’obligatorietat dels residents a pernoctar en la unitat els dies concretats en el seu
programa de treball, complir amb l’horari establert i assistir a les tutories. Per donar suport al
compliment disposen d’un full personalitzat per cada usuari on recull les hores d’entrada i sortida.
Aquest full l’ha de signar l’intern i el professional de la unitat. Els usuaris en règim de l’aplicació de
l’art. 86.4 RP també han de formalitzar les tutories que realitzen amb el professionals de la unitat
dependent, signant el full de seguiment. El pla preveu el procediment per a la gestió de les
incidències amb coordinació amb el centre penitenciari corresponent.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
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La puntuació global d’aquest indicador total és de 12 punts.

3. “Programa d'Intervenció Individual” (puntuació màxima 15 punts)
3.1 Proposta d'un programa global d'intervenció individual (puntuació màxima 8 punts,
valorats segons els 4 criteris següents):

GENERALITAT DE CATALUNYA

3.1.1. Definició d'objectius (puntuació màxima 2 punts)
L’objectiu de l’entitat és la coordinació dels equips de tractament multidisciplinars del centre obert
de referència amb els equips educatius de la pròpia entitat i els recursos comunitaris, que han
d’atendre a la persona en el seu procés de reinserció social.
Les eines emprades són el SAM (sistema d’avaluació i motivació)i el PIT (programa individualitzat
de tractament).
Les àrees que treballa l’entitat són; la personal, la laboral, la formativa, la sociofamiliar, de
reparació i la institucional. La tasca socioeducativa de l’equip de la Unitat Dependent es
desenvolupa en el marc de la metodologia d’itineraris integrals de reinserció socio-laboral.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.2. Detecció de necessitats (puntuació màxima 2 punts)
La Unitat estableix un pla de coordinació amb els equips del Centre Obert per tal de consensuar el
pla de treball de l’intern i els objectius de la intervenció. No es fa una referència explícita als
instruments d’avaluació utilitzats ni una metodologia de treball concreta.
La Unitat recull les dificultats que poden tenir els seus professionals a l’hora d’avaluar aquestes
necessitats i les interferències que això pot tenir en el bon funcionament de la unitat. Ressalten la
importància de la figura de l’auxiliar de nit, donat que és el professional que comparteix més temps
amb els residents, i els espais informals d’entrevista aporten informació rellevant per avaluar
correctament aquestes necessitats.
La puntuació d’aquest subapartat és de 0,5 punts
3.1.3. Proposta d’activitats (puntuació màxima 2 punts)
La proposta d’activitats es determinarà en funció de les necessitats detectades i les àrees
d’intervenció que contempli el seu programa de tractament. Destaquen la importància de la
participació de l’intern en la creació del seu pla de treball. Malgrat això, no s’inclou una proposta
específica d’activitats ni els objectius particulars que es persegueixen. Tampoc s’exposa la
possibilitat de realitzar derivacions ni coordinacions amb entitats externes.
La puntuació d’aquest subapartat és de 0,5 punts
3.1.4. Indicadors d’evolució (puntuació màxima 2 punts)
Fa referència als objectius específics del PIT per avaluar els indicadors de seguiment i s’integra la
revisió en les reunions amb l’equip multidisciplinar. Es serveixen d’eines estandaritzades com el
SAM per fer el seguiment dels indicadors d’evolució. Tanmateix, no s’informa de la temporalitat
concreta del seguiment dels indicadors d’evolució.
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La puntuació d’aquest subapartat és d'1,5 punts
La puntuació de l'apartat 3.1 és de 4,5 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

3.2 Proposta de coordinació per al desenvolupament del Programa de Tractament
Individualitzat (PIT) amb el centre penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
Tan sols emmarca el desenvolupament del PIT en el coordinacions periòdiques amb els
professionals del Centre penitenciari. No es detalla la periodicitat per a la coordinació del
desenvolupament del PIT, ni tampoc informa dels rols dels professionals per a dur a terme el
seguiment dels objectius establerts ni la revisió dels mateixos.
La puntuació d’aquest subapartat és de 0 punts
3.3 Proposta de seguiment i avaluació individual del programa d'intervenció de la població
resident a la unitat dependent (puntuació màxima 2 punts)
El seguiment de la població resident es fa a partir del seguiment i l'avaluació de cada programa
individual d'intervenció. Es realitzen també coordinacions amb el centre penitenciari de referència i
registres a l'agenda de tractament. Així mateix, es mantenen comunicacions amb altres
professionals de la comunitat.
Manca detallar la periodicitat del seguiment.
La puntuació d’aquest subapartat és de 1,5 punts
3.4 Disseny de canals d'informació i comunicació als usuaris (puntuació màxima 3 punts)
Es defineixen les tutories setmanals o quinzenals amb l'intern, depenent de les necessitats socials,
laborals i penals de l'intern, però manca informació sobre documentació escrita que rebi l'usuari.
La puntuació d’aquest subapartat és d'1 punts

La puntuació global d’aquest indicador total és de 7 punts.

La puntuació final del LOT 6 és de 23 punts
La puntuació final de la Fundació Germà Tomàs Canet en el punt 1.a del LOT 6 és de 21,56
punts.
32 * 30 / 32 = 21,56 punts
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LOT 7 – Unitat dependent Maresme:
Empresa valorada: Fundació Apip-Acam
Valoració
1.

“Objectius” (puntuació màxima 4 punts)

GENERALITAT DE CATALUNYA

1.1. Ajustament entre objectius del projecte, activitats a desenvolupar i recursos
aportats. Obtindrà major puntuació aquell projecte que presenti un major grau de
concordança entre els tres elements. (puntuació màxima 4 punts)
L’objectiu principal del projecte és possibilitar la reinserció dels interns i la prevenció del delicte
desenvolupant un programa individualitzat d’intervenció socioeducativa a través de tutories i
seguiments per tal d’aconseguir l’estabilitat laboral, aprofundir en les seves habilitats socials i
procurar-los un entorn sociofamiliar positiu. Així mateix, s’abordaran també les tipologies
delictives del centre penitenciari de referència: delictes violents i addiccions. Per assolir l’objectiu
principal, es proposen una sèrie d’objectius i activitats que configurades en cada pla individual de
tractament i amb el suport de recursos materials, humans i de coneixements ho fan possible. Els
objectius, activitats i recursos s’engloben en un tot coherent.
La puntuació global d’aquest indicador total és de 4 punts.
2. “Model de treball” (puntuació màxima 13 punts)
2.1. Proposta de circuits de comunicació i coordinació amb Direcció General de Serveis
Penitenciaris (ara Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima)
(puntuació màxima 3 punts)
La entitat assigna a la persona responsable de la gestió de la UD Maresme: una adreça de correu
electrònic, un telèfon mòbil, un telèfon fix de la UD i un telèfon-fax de la UD, permetent la
localització en tot moment dels professionals per a la comunicació d’incidències tant dels interns
com del funcionament de la UD.
Es preveu la participació del responsable de la UD en les reunions que es considerin necessàries
convocades a demanda tant per part de la SMOSS com per part del CP Dones (juntes, reunions
d’equip, etc.), així com la tramesa del registre de places ocupades mensualment amb els
continguts següents: interns en 86.4 (diferenciant els de registre telemàtic), interns en 165RP, llista
d’espera, places ocupades en seguiment i places no ocupades. Aquestes dades permeten la
optimització de la informació en la organització periòdica de les derivacions i assignació de places.
La puntuació d’aquest subapartat és de 3 punts
2.2. Proposta referida a la metodologia de les reunions amb l'equip del Centre Penitenciari
(puntuació màxima 2 punts)
El circuit de coordinació i comunicació amb els referents és efectiu i operativa preveient la
participació setmanal de les reunions al CP Dones per tractar, de forma individualitzada, la situació
penal, processal i penitenciària dels residents a la UD, així com l’evolució dels objectius dels intern
en la UD. També es participa de la planificació organitzativa dels permisos ordinaris i el calendari
de pernoctes i altres variables rellevants (previsió de baixes i nous candidats).
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Es preveu contacte freqüent amb el comandament del CP Dones per a facilitar la informació
rellevant de forma àgil i diària de les altes/baixes (via telefònica i/o correu electrònic).
La participació a les juntes de tractament (amb veu/no vot) i reunions prèvies a aquestes amb els
diferents professionals de l’equip multidisciplinari, juntament amb l’anterior esmentat, afavoreix
que els diferents professionals implicats del CP Dones tinguin l’accés a la informació de forma àgil
i participant en la valoració i objectius del Programa Individualitzat de tractament dels interns. Tot
plegat afavoreix la comunicació i la coordinació bidireccional.

GENERALITAT DE CATALUNYA

La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.3 Protocol de recollida d'informació, seguiment dels interns i coordinació amb l'equip del
Centre Penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
Es defineix l’aportació de la informació rellevant de l’evolució dels interns residents a la UD per a
ser incorporada a l’agenda de tractament del SIPC per afavorir les consultes i seguiment dels
professionals de forma regular.
Els instruments de recollida d’informació són: la fitxa de candidat per la UD (informació facilitada
pel CP Dones en relació als candidats i que sempre anirà acompanyada de l’entrevista d’aquests
amb l’equip educatiu de la UD); fitxa tutorial individual (es registra la tutoria setmanal amb els
resident pel que fa a les àrees de seguiment treballades). Finalment, l’elaboració d’informes
proposta (llibertats condicionals, aplicacions d’articles 165RP, etc).
Des del projecte sempre es prepararà la informació per a ser incorporada al SIPC per part dels
professionals del Centre penitenciari.
El seguiment educatiu des de la UD abasta la tutorització individual setmanal, el seguiment
laboral/formatiu presencial o telefònic mensual i una visita domiciliària, sempre que sigui possible,
amb acompanyament d’un professional del CP, així com les coordinacions amb altres serveis de la
comunitat que estiguin intervenint. S’aporten els documents per a cada tasca prevista en la UD.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.4 Proposta d'un model de reglament intern (puntuació màxima 2 punts)
La persona responsable de la Unitat Dependent vetllarà per a que el Reglament intern de la Unitat
es compleixi i garantir el seu coneixement i acceptació per part dels resident abans del seu ingrés
a la unitat. Així mateix es facilitarà al centre penitenciari i finalment d’aquest Reglament s’extraurà
una normativa simplificada que serà entregada als residents pel seu coneixement i acceptació.
Per tant, l’entitat contempla i compleix àmpliament amb aquest objectiu de proposta de model de
reglament intern.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.5 Model de gestió d'altes i baixes de la població resident a la unitat dependent (puntuació
màxima 2 punts)
El projecte defineix la gestió de les altes i les baixes dels interns derivats a la unitat dependent. En
relació a les altes, l’entitat efectua les notificacions pertinents al centre penitenciari, l’obertura d’un
expedient personal de seguiment i l’entrega d’un carnet d’identificació. Estan establerts els circuits
informatius de la notificació de la normativa interna i de l’elaboració de l’itinerari d’inserció social i
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laboral. Pel que fa a les baixes l’entitat recull els circuits de notificació adequats. El projecte tècnic
detalla una estructura i continguts adequats als objectius.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

2.6 Proposta de supervisió d'entrades i sortides de la unitat dependent (puntuació màxima 2
punts)
L’entitat ha previst un full de control de les entrades i sortides dels interns residents signat per ells
junt amb un professional de la unitat dependent. A les sortides consta detallat la data, el motiu i
l’hora prevista i l’hora real de la sortida. En el cas de les entrades consta la data, l’hora prevista i
l’hora real de la tornada. Es defineix el sistema de control de permisos amb un document específic
per registrar-ho i signar per propis interns i per un professional de l’entitat. El document on es
registra els gaudiments mensuals de permisos ordinaris s’envia al centre penitenciari. El projecte
defineix el seguiment dels residents en aplicació de l’article 86.4 RP. El projecte està en
consonància amb els objectius i obté la màxima puntuació en aquest punt.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

La puntuació global d’aquest indicador total és de 13 punts.

3. “Programa d'Intervenció Individual” (puntuació màxima 15 punts)
3.1 Proposta d'un programa global d'intervenció individual (puntuació màxima 8 punts,
valorats segons els 4 criteris següents):
3.1.1. Definició d'objectius (puntuació màxima 2 punts)
L’objectiu de l’entitat és possibilitar la reinserció dels interns i afavorir el desistiment del delicte,
aprofundint en les seves habilitats socials, procurant un entorn sociofamiliar adequat previ a la
seva posada en llibertat.
Per tal d’assolir els seus objectius, l’entitat seguirà les línies de treball de la Direcció General de
Serveis Penitenciaris i del Centre Penitenciari de referència.
Es realitzarà una tutoria setmanal a cada intern per fer el seguiment del PIT. Amb la
implementació del PIT es pretén assenyalar els objectius generals i específics per tal d’aconseguir
la rehabilitació de cada intern.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.2. Detecció de necessitats (puntuació màxima 2 punts)
La persona responsable de la Unitat s’encarrega d’avaluar les necessitats dels residents,
juntament amb l’equip multidisciplinari del Centre Penitenciari i en coordinació amb altres agents
externs (serveis socials, professionals de l’àmbit de la salut, etc.). L’avaluació de necessitats es
realitza mitjançant els informes previs emesos pel Centre, tutories individuals i seguiments externs.
La informació obtinguda en aquestes exploracions permet desenvolupar el pla de treball de l’intern,
el qual tindrà un caràcter dinàmic i serà revisat amb una temporalitat de sis mesos. El pla de treball
no només es troba orientat a l’abordatge de les seves necessitats, sinó també a desenvolupar les
seves potencialitats i competències.
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La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

3.1.3. Proposta d’activitats (puntuació màxima 2 punts)
Les necessitats detectades determinaran el pla de treball de l’intern i les activitats a desenvolupar.
Les activitats es troben organitzades seguint les àrees d’intervenció del SAM de Medi Obert. En
aquesta Unitat, es farà especial èmfasi en l’àrea laboral, establint un seguit d’objectius específics i
les activitats previstes per assolir cadascun d’ells. La Unitat fomenta l’ús dels recursos públics més
propers a la residència de l’intern. També promourà iniciatives orientades al bon aprofitament del
temps d’oci i, en cas necessari, s’ofereix la possibilitat de ser acompanyat per voluntaris que donin
suport durant les primeres etapes de retorn al medi obert.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.4. Indicadors d’evolució (puntuació màxima 2 punts)
Estableixen objectius específics i es desglossa les activitats concretes per a valorar cada àrea
d’intervenció. Es tenen en compte les àrees d’intervenció generals: reparació, formativa, personal,
addiccions, violència i socio-familar, i a més, es treballa de forma específica l’àrea laboralocupacional. Es fixa seguiment amb temporalitat cada sis mesos. Es serveixen d’eines
estandaritzades com el SAM i el Riscanvi per fer el seguiment dels indicadors d’evolució i
s’integren correctament amb les àrees a valorar.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
La puntuació de l'apartat 3.1 és de 8 punts

3.2 Proposta de coordinació per al desenvolupament del Programa de Tractament
Individualitzat (PIT) amb el centre penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
La proposta de coordinació contempla un període d’observació definit i marca el termini de 4
setmanes per establir el PIT, juntament amb el Centre penitenciari en Junta de Tractament. Integra
l’equip multidisciplinar, el coordinador i el responsable de la unitat dependent per establir els
objectius del PIT, descriure les activitats i fixa el responsable de la unitat dependent com a
encarregat de la notificació a l’intern.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.3 Proposta de seguiment i avaluació individual del programa d'intervenció de la població
resident a la unitat dependent (puntuació màxima 2 punts)
El programa individual de tractament és una eina dinàmica que serà revisada, avaluada i
actualitzada periòdicament per adequar-la al tractament i a les circumstàncies. El termini
d’avaluació és de 6 mesos però es poden fer avaluacions extraordinàries en funció
d’esdeveniments crítics com episodis autolítics, consum de tòxics...
El responsable de la UD participa en la revisió del PIT i en la seva actualització, prioritzant els
objectius no assolits. Traslladarà els acords a la resta de professionals de la UD i el tutor ho
treballarà amb l’intern. En la fitxa individual de tutoria quedaran registrats els continguts dels temes
abordats amb l’intern.
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La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.4 Disseny de canals d'informació i comunicació als usuaris (puntuació màxima 3 punts)
El responsable de la Unitat Dependent transmetrà els acords de la Junta de Tractament als
professionals de la Unitat Dependent. El tutor mantindrà reunions setmanals amb l’intern per al
seguiment del programa individual de tractament i transmetre les comunicacions oficials del centre
penitenciari.

GENERALITAT DE CATALUNYA

A l’entrada de la unitat quedarà registrada la informació relacionada amb el funcionament intern.
La puntuació d’aquest subapartat és de 3 punts

La puntuació global d’aquest indicador total és de 15 punts.

La puntuació final del LOT 7 és de 32 punts
La puntuació final de la Fundació Apip-Acam en el punt 1.a del LOT 7 és de 30 punts.
32 * 30 / 32 = 30 punts
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LOT 8 – Unitat dependent al Vallès:
Empresa valorada: Fundació Mercè Fontanilles
Valoració
1.

“Objectius” (puntuació màxima 4 punts)

GENERALITAT DE CATALUNYA

1.1. Ajustament entre objectius del projecte, activitats a desenvolupar i recursos
aportats. Obtindrà major puntuació aquell projecte que presenti un major grau de
concordança entre els tres elements. (puntuació màxima 4 punts)
En el marc general de l’acostament de la persona a l’entorn social, l’objectiu principal del projecte
és que les persones internes desenvolupin una actitud de respecte a ells mateixos i de
responsabilitat individual i social respecte a la família, al proïsme i a la societat en general. Aquest
objectiu es desenvolupa mitjançant objectius específics relatius al servei, al programa de
tractament i als propis usuaris, entre els que destaquen: vetllar pel compliment del temps mínim
de pernocta, els controls i seguiments, i per una convivència cívica i respectuosa; establiment
d’un pla de treball personalitzat, donar continuïtat al tractament iniciat al centre penitenciari i
foment de la responsabilitat i l’autonomia. Per poder executar els objectius plantejats es proposen
un seguit d’activitats que hi estan en concordança i s’aporten els recursos humans, materials i de
coneixements necessaris per fer-ho possible.
La puntuació global d’aquest indicador total és de 4 punts.
2. “Model de treball” (puntuació màxima 13 punts)
2.1. Proposta de circuits de comunicació i coordinació amb Direcció General de Serveis
Penitenciaris (ara Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima)
(puntuació màxima 3 punts)
Els circuits estan descrits de forma adient: es preveuen reunions de caràcter anual amb la
SMPRAV per supervisar el funcionament del servei amb l’assistència del president de la Fundació.
Així com, per mantenir un seguiment adequat dels interns residents de la UD es faran les reunions
necessàries amb la direcció del CP, amb els professionals de l’equip CP (PIT, incidències, etc.),
assistència a les juntes de tractament, i els referents de la UD, incloent-hi aquelles coordinacions
pertinents amb altres serveis comunitaris per afavorir que la comunicació sigui bidireccional, fluida
i multidisciplinari (ús del telèfon, documentació, email per afavorir la immediatesa)
La puntuació d’aquest subapartat és de 3 punts
2.2. Proposta referida a la metodologia de les reunions amb l'equip del Centre Penitenciari
(puntuació màxima 2 punts)
La metodologia descriu diverses accions: d’una banda l’assistència a les reunions d’equip,
aportant la documentació i informes necessaris per tractar de forma eficient l’ordre del dia. D’altra
banda, un registre creat als efectes d’establir els acords en relació als interns amb els quals
s’intervé (expedient electrònic).
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.3 Protocol de recollida d'informació, seguiment dels interns i coordinació amb l'equip del
Centre Penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
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El “protocol de recollida d’informació” incorpora les dades aportades per l’equip (penitenciaris,
socials, laborals, problemàtiques de salut o tòxiques, i sobre el PIT de l’intern), i a partir de la
entrevista del professional UD amb l’intern.
El "procotol de seguiment” planteja una temporalitat quinzenal i les comprovacions mensuals amb
els intern residents (documentals, activitats, etc.), les valoracions del SAM, Riscanvi, programació
analítiques, etc. I les coordinacions amb l’equip CP, incloent el tractament de les incidències que
es puguin donar (correu electrònic i telèfon de contacte amb el referent UD).

GENERALITAT DE CATALUNYA

La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.4 Proposta d'un model de reglament intern (puntuació màxima 2 punts)
La Unitat comptarà amb un Reglament de Règim Intern on es recullen les normes de convivència
del recurs entre d’altres qüestions. Es farà el lliurament d'una còpia del Reglament de Règim Intern
que ha de ser acceptat i signat per a la persona interna, i es torna a informar de la normativa.
Per tant, l’entitat contempla i compleix àmpliament amb aquest objectiu de proposta de model de
reglament intern.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.5 Model de gestió d'altes i baixes de la població resident a la unitat dependent (puntuació
màxima 2 punts)
El projecte tècnic detalla el procediment de gestió d’altes en coordinació amb els professionals del
centre penitenciari, preveu també la comunicació el centre de referència de l’ingrés de l’usuari per
formalitzar el canvi d’ubicació. Es farà entrega a l’intern d’un carnet d’identificació per acreditar la
seva situació quan romangui fora de la unitat. En el cas de baixes de la unitat el procediment serà
coordinat amb el centre penitenciari i establiran de manera conjunta la data i hora d’incorporació al
centre, si escau, i l’estratègia per comunicar-ho a l’intern. El programa és adequat als objectius i
obté la màxima puntuació en aquest punt.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.6 Proposta de supervisió d'entrades i sortides de la unitat dependent (puntuació màxima 2
punts)
El projecte estableix un registre mensual per a cada intern on consta l’horari assignat d’entrades i
sortides. Aquest registre sempre estarà signat pel usuari i pel professional de la unitat dependent i
complementa la informació amb un espai d’observacions on es pot deixar constància de les
situacions remarcables que es detectin. El programa preveu la gestió d’incidències i la seva
comunicació amb el centre penitenciari. El pla s’adequa als objectius previstos.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

La puntuació global d’aquest indicador total és de 13 punts.

3. “Programa d'Intervenció Individual” (puntuació màxima 15 punts)
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3.1 Proposta d'un programa global d'intervenció individual (puntuació màxima 8 punts,
valorats segons els 4 criteris següents):
3.1.1. Definició d'objectius (puntuació màxima 2 punts)
L’entitat té com a objectiu preparar als interns per la seva reinserció social un cop finalitzi la seva
pena, per aconseguir-ho utilitza el PIT (programa individual de tractament).
S’aborden aspectes concrets de la vida de cada intern de manera individualitzada; se’l fa participar
activament de la consecució dels objectius.

GENERALITAT DE CATALUNYA

La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.2. Detecció de necessitats (puntuació màxima 2 punts)
L’equip del Centre Penitenciari serà el responsable d’establir un pla de treball individual, i la tasca
del responsable de la unitat es centrarà en la supervisió la seva evolució en el programa, establint
les accions concretes que es portaran a terme i els criteris de valoració. Així mateix, reportarà amb
regularitat informació sobre els seus progressos i les dificultats que hagin pogut sorgir durant el
procés de reinserció per tal de realitzar les modificacions oportunes. Si no es detecten incidències,
el programa de tractament serà revisat cada sis mesos en coordinació amb l’equip multidisciplinar
del Centre.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.3. Proposta d’activitats (puntuació màxima 2 punts)
L'oferta d’activitats s’estructura en quatre grans categories: tutories individuals per conèixer
l’evolució de l’intern, orientació laboral i formativa, recerca de recursos i activitats en la xarxa social
i posterior derivació, i aprenentatge d’habilitats bàsiques de convivència. La proposta no inclou les
activitats concretes que contempla cadascuna d’aquestes categories, però contempla la necessitat
de realitzar una actuació coordinada amb els professionals tant de l’àmbit penitenciari com de les
entitats externes.
La puntuació d’aquest subapartat és d'1,5 punts
3.1.4. Indicadors d’evolució (puntuació màxima 2 punts)
Defineix els indicadors a tenir en compte segons àrees les d’intervenció i els objectius a assolir. Es
serveixen d’eines estandaritzades com el SAM i el Riscanvi per fer el seguiment dels indicadors
d’evolució i s’integren correctament amb les àrees a valorar. No obstant, no especifica la
temporalitat de seguiment dels indicadors d’evolució.
La puntuació d’aquest subapartat és d'1,5 punts
La puntuació de l'apartat 3.1 és de 7 punts

3.2 Proposta de coordinació per al desenvolupament del Programa de Tractament
Individualitzat (PIT) amb el centre penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
Proposa reunions de coordinació setmanal amb el Centre penitenciari i planteja l’assitència a la
Junta de Tractament i a les reunions d’equip multidisciplinar quan la convocatòria ho requereixi.
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Integra l’equip multidisciplinar i el referent de la unitat dependent per establir els objectius del PIT.
Defineix els professionals responsables i el paper corresponent en la coordinació.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

3.3 Proposta de seguiment i avaluació individual del programa d'intervenció de la població
resident a la unitat dependent (puntuació màxima 2 punts)
Existeixen diferents protocols : recollida d’informació, seguiment dels interns amb entrevistes,
coordinacions, valoracions del SAM, registre d’incidències, programació d’analítiques... També hi
ha reunions de coordinació amb el centre obert per tractar temes puntuals i de seguiment dels
casos.
Falta especificar la periodicitat de la revisió del programa d’intervenció
La puntuació d’aquest subapartat és d'1,5 punts
3.4 Disseny de canals d'informació i comunicació als usuaris (puntuació màxima 3 punts)
S’estableix el reglament i règim intern , la distribució de les tasques domèstiques, protocol
d’actuació en les baixes a la unitat i procediment de llibertat condicionals i definitives.
Tots aquests protocols especifiquen de forma clara les pautes d’actuació i d’informació als interns.
Falta especificar quin tipus de comunicació s’estableix entre el tutor i l’intern
La puntuació d’aquest subapartat és d'1,5 punts

La puntuació global d’aquest indicador total és de 12 punts.

La puntuació final del LOT 8 és de 29 punts
La puntuació final de la Fundació Mercè Fontanilles en el punt 1.a del LOT 8 és de 27,19 punts.
29 * 30 / 32 = 27,19 punts
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LOT 9 – Unitat dependent Punt i Seguit:
Empresa valorada: Fundació pel Suport Social Solidari
Valoració
1.

“Objectius” (puntuació màxima 4 punts)

GENERALITAT DE CATALUNYA

1.1. Ajustament entre objectius del projecte, activitats a desenvolupar i recursos
aportats. Obtindrà major puntuació aquell projecte que presenti un major grau de
concordança entre els tres elements. (puntuació màxima 4 punts)
En el marc general de l’acostament de la persona a l’entorn social, el projecte persegueix facilitar
el compliment de la condemna prop de la xarxa social i familiar de les dones internes,
acompanyar-les en el seu procés de reinserció i vincular-les a la comunitat. L’objectiu principal del
projecte és per tant, potenciar la capacitat d’inserció social positiva de les seves usuàries. Aquest
objectiu es desglossa en un seguit d’objectius específic, entre els que destaquen: potenciar
l’autonomia i la capacitat d’autogestió, apoderament, incrementar l’empleabilitat i consolidar i
augmentar els aprenentatges adquirits en el medi institucional. Per tal d’assolir els objectius
plantejats, s’han dissenyat un seguit d’activitats entre les que destaquen: tallers, assessorament, i
acompanyament formatiu, laboral i emocional. Juntament amb les activitats plantejades, s’aporten
recursos materials, humans i de coneixements, adequats per facilitar l’assoliment dels objectius.
La puntuació global d’aquest indicador total és de 4 punts.
2. “Model de treball” (puntuació màxima 13 punts)
2.1. Proposta de circuits de comunicació i coordinació amb Direcció General de Serveis
Penitenciaris (ara Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima)
(puntuació màxima 3 punts)
Una Comissió Mixte entre els diferents interlocutors del contracte públic vetllaran pel seguiment del
servei, i la seva avaluació, amb reunions de forma semestral. Així com la entitat també està
vinculada a la TPS. Falta concreció dels circuits de comunicació.
La puntuació d’aquest subapartat és d'1 punt
2.2. Proposta referida a la metodologia de les reunions amb l'equip del Centre Penitenciari
(puntuació màxima 2 punts)
Malgrat s’exposa la normativa referent a la organització de les Juntes de tractament i funcionament
com a òrgan col·legiat, no concreten la metodologia interna.
La puntuació d’aquest subapartat és de 0.5 punts
2.3 Protocol de recollida d'informació, seguiment dels interns i coordinació amb l'equip del
Centre Penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
Es detalla el procediment a seguir a partir de l’ingrés efectiu de la persona, quan se li obra carpeta
personal o s’incorpora la informació i documentació procedent de la derivació per part de l’equip.
La gestió d’aquesta carpeta és de la UGP del CP.
Es defineixen les comunicacions de les incidències rellevants (com els no ingressos) i es farà a
través dels informes d’incidències. Els professionals UD utilitzaran les mateixes eines
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informàtiques que els professionals CP (SIPC, registre a l’agenda de tractament, participació en
les reunions d’equip) i disponibilitat àgil per les coordinacions (telèfon, correu electrònic).
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.4 Proposta d'un model de reglament intern (puntuació màxima 2 punts)

GENERALITAT DE CATALUNYA

La Unitat comptarà amb un Reglament de Règim Intern on es recullen les normes de convivència
del recurs entre d’altres qüestions. Es farà el lliurament d'una còpia del Reglament de Règim Intern
que ha de ser acceptat i signat per a la persona interna, i es torna a informar de la normativa.
Per tant, l’entitat contempla i compleix àmpliament amb aquest objectiu de proposta de model de
reglament intern
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.5 Model de gestió d'altes i baixes de la població resident a la unitat dependent (puntuació
màxima 2 punts)
El projecte defineix el procediment de contacte, la gestió de la documentació i informació amb les
internes i la coordinació amb el centre penitenciari corresponent. La unitat dependent durà a terme
un registre de les altes i baixes del recurs, que faran arribar al centre directiu i al centre
penitenciari. Disposen d’un document intern de cada una de les persones usuàries on es recull
informació per facilitar el seguiment. Compten amb les garanties de seguretat pel tractament de les
dades personals. El programa està en consonància en els objectius d’aquest punt.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.6 Proposta de supervisió d'entrades i sortides de la unitat dependent (puntuació màxima 2
punts)
El projecte compta amb un document de registre d’entrades i sortides de la unitat dependent que
recull el dia i l’hora, la signatura de la interna i del professional de la unitat que corrobora, així
com un apartat d’observacions. Pel que fa a les internes en aplicació del règim de vida de l’article
86.4 RP es realitzen entrevistes de seguiment temporalitzades segons evolució. La visites queden
acreditades mitjançant la signatura del document de control, on s’indica el dia i l’hora en que s’ha
realitzat. Les accions en aquest punt s’adeqüen als objectius, per la qual cosa obté la màxima
puntuació.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

La puntuació global d’aquest indicador total és de 9,5 punts.

3. “Programa d'Intervenció Individual” (puntuació màxima 15 punts)
3.1 Proposta d'un programa global d'intervenció individual (puntuació màxima 8 punts,
valorats segons els 4 criteris següents):
3.1.1. Definició d'objectius (puntuació màxima 2 punts)
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L’objectiu de l’entitat és promoure la integració sociolaboral de la persona reclusa, minimitzar les
conductes de risc i probabilitat de reincidència delictiva, ajustant-se a la realitat particular de cada
interna. Busca comptar amb el vistiplau i implicació de la interna per assolir uns òptims resultats en
el desenvolupament del PIT.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

3.1.2. Detecció de necessitats (puntuació màxima 2 punts)
L’avaluació de les necessitats de l’interna es realitza mitjançant l’observació i entrevistes amb els
diferents professionals de la unitat. Les necessitats s’estructuren en diverses categories en funció
de la realitat personal, social, formatiu-laboral de la interna, i per cadascuna d’aquestes categories
s’estableix el contingut mínim que cal explorar i la metodologia més adient per tal d’obtenir la
informació. Les dades obtingudes es completen amb altres fonts o documents aportats per la
interna en el moment de l’ingrés (certificat d’empadronament, certificat de pensió o atur, contracte
laboral, certificats mèdics i/o d’analítiques, etc.) o d’altres entitats externes com els serveis socials
municipals. Arran d’aquesta avaluació es formularà el programa individual de tractament juntament
amb l’equip multidisciplinar del centre penitenciari.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.3. Proposta d’activitats (puntuació màxima 2 punts)
La proposta individual d’activitats es determina en funció de les necessitats detectades i els
objectius establerts en el pla de treball. La Unitat contempla un seguit d’activitats que es
desenvoluparan en coordinació amb entitats externes i altres que seran desenvolupades pels
propis professionals del recurs. S’estableix com a objectiu principal la potenciació d’estratègies
que contribueixin a millorar les competències personals, socials i interpersonals de les dones
ateses. L’eina que utilitzen els professionals per tal d’avaluar l’evolució de l’usuari és l’entrevista, i
la seva temporalitat es determina en funció de les necessitats específiques de cada persona.
També es realitzen tasques d’acompanyament en el procés d’accés, ús i/o participació activa als
recursos comunitaris en aquells casos en que resulti necessari, amb l’objectiu de reconduir
conductes inadaptades. Finalment, es proporciona un seguit d’activitats de caràcter grupal en
forma de tallers o espais de reflexió per la millora de la convivència, el foment de la cohesió grupal
i el desenvolupament d’hàbits saludables, entre d’altres.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.4. Indicadors d’evolució (puntuació màxima 2 punts)
Estableixen objectius específics i desglossen les activitats concretes per a valorar cada àrea
d’intervenció. Es tenen en compte les àrees d’intervenció generals: personal, institucional,
formativa i ocupacional/laboral. Es fixa seguiment amb temporalitat cada sis mesos. Es serveixen
d’eines estandaritzades com el SAM per fer el seguiment dels indicadors d’evolució i s’integren
correctament amb les àrees a valorar.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
La puntuació de l'apartat 3.1 és de 8 punts

3.2 Proposta de coordinació per al desenvolupament del Programa de Tractament
Individualitzat (PIT) amb el centre penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
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La proposta de coordinació comtempla un període d’observació definit i marca el termini de d’1
mes per establir el PIT, juntament amb el Centre penitenciari en Junta de Tractament. Integra el
subdirector de tractament, l’equip multidisciplinar i el coordinador de la unitat dependent per
establir els objectius del PIT, per descriure les activitats i fixa el responsable de la unitat dependent
com a encarregat de la notificació a l’intern. Diferenciació entre via de comunicació ordinària i
extraordinària.

GENERALITAT DE CATALUNYA

La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.3 Proposta de seguiment i avaluació individual del programa d'intervenció de la població
resident a la unitat dependent (puntuació màxima 2 punts)
El Programa individual de tractament és l’eina que s’utilitza per marcar el pla de treball
Es poden realitzar des d’actuacions diàries fins a actuacions bimensuals, aquestes actuacions
estan consensuades amb el centre obert.
Falta especificar la periodicitat de la revisió del programa d’intervenció. Indica que no està subjecte
a temporalitat concreta.
La puntuació d’aquest subapartat és d'1,5 punts
3.4 Disseny de canals d'informació i comunicació als usuaris (puntuació màxima 3 punts)
No detalla el disseny de canals d'informació i comunicació als usuaris
La puntuació d’aquest subapartat és de 0 punts

La puntuació global d’aquest indicador total és de 11,5 punts.

La puntuació final del LOT 9 és de 25 punts
La puntuació final la Fundació pel Suport Social Solidari en el punt 1.a del LOT 9 és de 25,78
punts.
27,5 * 30 / 32 = 23,44 punts
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LOT 10 – Unitat dependent Segrià:
Empresa valorada: Fundació Social Sant Ignasi de Loiola Arrels Sant Ignasi
Valoració

GENERALITAT DE CATALUNYA

1.

“Objectius” (puntuació màxima 4 punts)

1.1. Ajustament entre objectius del projecte, activitats a desenvolupar i recursos
aportats. Obtindrà major puntuació aquell projecte que presenti un major grau de
concordança entre els tres elements. (puntuació màxima 4 punts)
En el marc general de l’acostament de la persona a l’entorn social, el projecte planteja com a
objectiu principal afavorir la inserció social normalitzada i crítica de les persones que viuen la
privació de llibertat, mitjançant una atenció integral i individualitzada que permeti seguir aquest
procés de reinserció d’una forma adequada, i en un espai normalitzat que faciliti l’apropament a la
futura situació de llibertat. Aquest objectiu es desglossa en objectius específics centrats en l’àmbit
de la vida quotidiana, el procés de reinserció i la recerca de feina. Aquests objectius específics
estan ben operativitzats i són adequats a la finalitat que persegueixen. Per poder executar els
objectius esmentats es proposa que les persones usuàries a banda de poder desenvolupar les
activitats pròpies del seu programa individual de tractament, puguin fer us de tots els recursos de
la entitat si ho necessiten. Així mateix el projecte disposa dels recursos humans i de
coneixements necessaris per implementar els objectius descrits.
La puntuació global d’aquest indicador total és de 4 punts.
2. “Model de treball” (puntuació màxima 13 punts)
2.1. Proposta de circuits de comunicació i coordinació amb Direcció General de Serveis
Penitenciaris (ara Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima)
(puntuació màxima 3 punts)
Es defineixen les reunions previstes a diversos nivells: en primer lloc, entre el CP Obert de Lleida i
el representant de la entitat pel que fa al funcionament del servei la UD; en segon lloc, en un
vessant administratiu i contractual i en tercer lloc, dotant dels recomptes mensuals dels interns
residents atesos i memòries anuals.
En relació a la dinàmica de la UD, es planteja de forma adient una comunicació fluïda i freqüent
per resoldre tant els aspectes comunitaris (relació veïnatge, acompanyament als interns residents,
etc) a través dels mitjans tècnics (telèfon, correu electrònic, reunions presencials) entre el C. Obert
i la UD. Tanmateix, una Comissió de seguiment conformada per membres de la direcció CP i de la
direcció de la entitat de la UD mantindran reunions semestrals per a fer el seguiment del servei.
Les figures de la coordinació UD i la SSAP (Serveis Socials d’àmbit penal) mantindran coordinació
per acordar els nous ingressos, traspàs documentació i la informació necessària per a
desenvolupar un correcte seguiment de les persones residents a la UD.
La puntuació d’aquest subapartat és de 3 punts
2.2. Proposta referida a la metodologia de les reunions amb l'equip del Centre Penitenciari
(puntuació màxima 2 punts)
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Les reunions de la Comissió de seguiment tindrà una convocatòria d’ordre del dia ordinària
enviada prèviament, i posterior resum dels acords.
També es mantindran reunions amb l’equip multidisciplinari i amb la Junta de tractament per
informar i tractar l’evolució dels residents UD (amb veu, no vot), aportant les dades necessàries
per a valorar de forma individualitzada l’acompliment d’objectius per part dels interns (indicadors
d’evolució, PIT, propostes 86.4, propostes llibertat condicional, incidències), acompanyant del
registre corresponent de la informació rellevant al SIPC. S’explica de forma adient la metodologia
organització en funció del tipus de reunió, tot i que mancaria la concreció del sistema d’avaluació
SAM i Riscanvi.

GENERALITAT DE CATALUNYA

La puntuació d’aquest subapartat és d'1 punt
2.3 Protocol de recollida d'informació, seguiment dels interns i coordinació amb l'equip del
Centre Penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
S’estableixen diferents períodes:1) ingrés: recollida de la informació bàsica de la derivació
(informes i entrevista); 2) període d’adaptació: immersió en la dinàmica de la unitat i la informació
generada d’aquesta fase es traspassa també al SIPC i a la base de dades de la UD; 3) integració
UD i desenvolupament PIT: inclou l’execució, el seguiment i l’acompanyament del procés del PIT
4) preparació de la sortida UD: s’assoliria amb la plena integració dels serveis comunitaris 5)
període desvinculació UD: vinculació a altres serveis (propis o externs), enquesta satisfacció.
S’estableix la coordinació pertinent amb les diferents figures del CP (comandament del C.Obert,
equip multidisciplinar CP, personal administratiu i de vigilància)
S’inclouen els processos de recollida i de traspàs d’informació, tot i que mancaria detall dels
documents)
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.4 Proposta d'un model de reglament intern (puntuació màxima 2 punts)
La Unitat comptarà amb un Reglament de Règim Intern on es recullen les normes de convivència
del recurs entre d’altres qüestions. Es farà el lliurament d'una còpia del Reglament de Règim Intern
que ha de ser acceptat i signat per a la persona interna, i es torna a informar de la normativa.
Per tant, l’entitat contempla i compleix àmpliament amb aquest objectiu de proposta de model de
reglament intern.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.5 Model de gestió d'altes i baixes de la població resident a la unitat dependent (puntuació
màxima 2 punts)
El model descriu el protocol d’altes i baixes de la unitat dependent, es basa en la visita a la unitat
per part de la interna, sempre que sigui possible i regula la metodologia, la temporalitat i els dies
d’ingrés. Està previst l’entrega a la usuària d’un carnet del centre i estan establerts els circuits
informatius de la notificació de la normativa interna i de l’elaboració de l’itinerari d’inserció social i
laboral. La unitat té dissenyats els procediments i circuits de comunicació amb el centre
penitenciari i el centre directiu així com l’enviament mensual del document de recompte de les
persones ateses i dades d’ocupació, altes i baixes. El projecte tècnic detalla una estructura i
continguts adequats a l’objecte del contracte en aquest punt.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
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2.6 Proposta de supervisió d'entrades i sortides de la unitat dependent (puntuació màxima 2
punts)

GENERALITAT DE CATALUNYA

El programa de la unitat ha previst un full personal de registre d’entrades i sortides on queda
constància de la data i l’hora de les entrades i les sortides, entrada d’objectes i possible recull
d’observacions, aquest document ha de ser signat per la interna. Les usuàries en règim de
l’aplicació de l’art. 86.4 RP també han de formalitzar les tutories que realitzen amb els
professionals de la unitat dependent, signant el full de seguiment on consta el dia i l’hora de la
visita. El projecte s’adequa als objectius previstos i obté la màxima puntuació en aquest punt.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

La puntuació global d’aquest indicador total és de 12 punts.

3. “Programa d'Intervenció Individual” (puntuació màxima 15 punts)
3.1 Proposta d'un programa global d'intervenció individual (puntuació màxima 8 punts,
valorats segons els 4 criteris següents):
3.1.1. Definició d'objectius (puntuació màxima 2 punts)
L’objectiu de l’entitat és apostar per la promoció de la persona, centrant-se en la confiança bàsica,
la possibilitat de canvi i creixement, resiliència, autonomia i consciència de responsabilitat
personal, respecte.
L’entitat treballa tres grans àrees; autonomia personal, integració social, inserció laboral.
Per tal de desenvolupar els objectius és important que aquests siguin acordats entre els
professionals de l’entitat i la persona atesa, d’aquesta entesa sorgeix un pla de treball específic,
mesurable, assolible, realista i delimitat en el temps.
El treball del PIT realitzat pels professionals de l’entitat s’ avalua i modifica segons l’evolució de la
persona.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.2. Detecció de necessitats (puntuació màxima 2 punts)
La Unitat estableix un protocol de detecció específic que guiarà als seus professionals en el procés
d’avaluació de les necessitats de l’usuari. Aquest protocol contempla els instruments i metodologia
emprada per portar a terme l’avaluació, entre les que destaquen l’anàlisi d’informes previs, la
coordinació amb l’equip del Centre Penitenciari i les entrevistes individuals, així com els objectius
perseguits amb cadascun d’ells. El protocol també contempla la necessitat d’ampliar la informació
obtinguda a través d’entitats externes i altres figures de l’entorn social de l’usuari. Les necessitats
detectades definiran el seu programa de tractament i els objectius a perseguir.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.3. Proposta d’activitats (puntuació màxima 2 punts)
Es recull la importància d’identificar l’àrea principal d’intervenció en el programa de tractament,
exposant un conjunt de criteris d’avaluació que guien l’actuació del professional i el seu procés
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d’anàlisi. La proposta d’activitats es troba dividida en àrees d’intervenció, i per cadascuna d’elles
s’estableix els supòsits o presumptes situacions que determinarien la seva activació, exemples
d’activitats específiques que podrien desenvolupar-se en aquesta àrea, protocols d’actuació
concrets en determinats àmbits com les toxicomanies i la realització d’analítiques, itineraris de
treball i possibles coordinacions amb entitats externes. També queden recollits els objectius que
es persegueix, de forma general, en cada àrea d’intervenció.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

3.1.4. Indicadors d’evolució (puntuació màxima 2 punts)
Defineix els indicadors en objectius específics i activitats concretes per a valorar cada àrea
d’intervenció. Es tenen en compte les àrees d’intervenció generals: personal, violència, addiccions,
vial, laboral, formativa, sociofamiliar i reparació. Es serveixen del SAM per integrar els ítems
valoratius d’actitud, rendiment i assistència. Ara bé, no informa de la temporalitat concreta del
seguiment dels indicadors d’evolució.
La puntuació d’aquest subapartat és d'1,5 punts
La puntuació de l'apartat 3.1 és de 7,5 punts

3.2 Proposta de coordinació per al desenvolupament del Programa de Tractament
Individualitzat (PIT) amb el centre penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
Proposa la coordinació mensual mínima de la coordinadora de la unitat depenent amb l’equip
multidisciplinar del Centre penitenciari per establir els objectius del PIT i fixar-ne el seguiment. No
obstant, no defineix els professionals responsables de la unitat depenent ni el paper corresponent
en la coordinació.
La puntuació d’aquest subapartat és d'1,5 punts
3.3 Proposta de seguiment i avaluació individual del programa d'intervenció de la població
resident a la unitat dependent (puntuació màxima 2 punts)
La unitat distribueix els períodes d’ingrés, adaptació, integració al pis i desenvolupament del PIT
(programa individual de tractament), preparació immediat a la sortida i període de desvinculació. Hi
ha diferents tipus de registres per a organitzar la informació, com l’agenda de tractament i la
memòria anual. Hi ha coordinació permanent amb el centre obert.
Falta especificar la periodicitat de la revisió del programa d’intervenció
La puntuació d’aquest subapartat és de 1,5 punts
3.4 Disseny de canal s d'informació i comunicació als usuaris (puntuació màxima 3 punts)
Hi ha un reglament de règim intern que regula la normativa de funcionament de l’intern, així com
una graduació clara de les contingències segon la conducta i assoliment del programa individual
de tractament.
El tutor és el referent per informar i fer el seguiment del PIT amb l’intern, i li aportarà tota la
documentació necessària per al compliment a la unitat i en el seu procés de reinserció.

48

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Albert Royo Agustin
13/05/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0JWPIQEG62QG88VG8ACIFD64JA4IIH9O*
0JWPIQEG62QG88VG8ACIFD64JA4IIH9O

Data creació còpia:
21/06/2019 13:35:39
Data caducitat còpia:
21/06/2022 00:00:00
Pàgina 48 de 70

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

La puntuació d’aquest subapartat és de 3 punts

La puntuació global d’aquest indicador total és de 13,5 punts.

La puntuació final del LOT 10 és de 29.5 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

La puntuació final de la Fundació Social Sant Ignasi de Loiola Arrels Sant Ignasi en el punt 1.a
del LOT 10 és de 27,65 punts.
29,5 * 30 / 32 = 27,66 punts
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LOT 11 – Unitat dependent Alt Empordà:
Empresa valorada: Suara Serveis SCCL
Valoració

GENERALITAT DE CATALUNYA

1.

“Objectius” (puntuació màxima 4 punts)

1.1. Ajustament entre objectius del projecte, activitats a desenvolupar i recursos
aportats. Obtindrà major puntuació aquell projecte que presenti un major grau de
concordança entre els tres elements. (puntuació màxima 4 punts)
En el marc general de l’acostament de la persona a l’entorn social, el projecte planteja com a
objectiu principal afavorir la reinserció social de les persones ateses, mitjançant una atenció
socioeducativa individualitzada que permeti un procés positiu de reinserció personal, familiar,
social i laboral. Aquest objectiu general es desglossa en objectius específics entre els que es
destaca: acompanyament en el compliment del programa individual de tractament, impulsar
l’accés de la persona interna a la xarxa de recursos públics i promoure l’ús de serveis sobretot en
l’àmbit formatiu i laboral, promoure i millorar els hàbits d’autonomia personal, fomentar la
responsabilitat, ajudar en la integració social de la persona, i vetllar pel compliment de la
normativa del servei. Per l’assoliment dels objectius es plantegen una sèrie d’activitats o accions
a realitzar i els recursos necessaris per dur-les a terme. Així mateix per cada acció es descriuen
indicadors d’avaluació. Els objectius estan ben operativitzats i tant les accions, com els recursos
com els indicadors formen part d’un tot lògic i coherent que permet l’assoliment de l’objectiu
principal del projecte.
La puntuació global d’aquest indicador total és de 4 punts.
2. “Model de treball” (puntuació màxima 13 punts)
2.1. Proposta de circuits de comunicació i coordinació amb Direcció General de Serveis
Penitenciaris (ara Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima)
(puntuació màxima 3 punts)
Es defineixen els diferents espais de reunió amb la SMPRAV: per seguiment del projecte,
incidències, accions preventives i correctives, i propostes de millora; seguiment de l’ocupació de
les places, incidències del servei, avaluació de la memòria anual, etc. L’espai descrit és l’adequat
als objectius del Departament.
En el següent apartat (2.2 del projecte) es defineix la periodicitat trimestral de les reunions i es
defineix les àrees de treball quan al funcionament del servei.
La puntuació d’aquest subapartat és de 3 punts
2.2. Proposta referida a la metodologia de les reunions amb l'equip del Centre Penitenciari
(puntuació màxima 2 punts)
Es defineix el treball des del model de traspàs de la informació del seguiment de les persones
ateses que permeti col·laborar en l’elaboració i revisió del Sistema d’Avaluació i Motivació (SAM) i
en el seu Programa Individualitzat de Tractament (PIT). A tal objectiu, s’estableix l’assistència a les
Juntes de tractament (quinzenal/setmanal)
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Altrament, les reunions amb l’equip multidisciplinari del centre obert es preveuen també setmanals
o quinzenals per tractar: seguiment del Programa Individual de Tractament (PIT) en relació als
objectius específics de cada persona atesa per poder fer-ne l’avaluació; noves propostes;
incidències greus/molt greus o situacions imprevistes que afectin al desenvolupament del servei;
informes de seguiment, d’incidència i de baixa.
S’inclou la possibilitat de facilitar les visites als professionals a les infraestructures per a conèixer
millor el funcionament i desenvolupament del servei.

GENERALITAT DE CATALUNYA

La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.3 Protocol de recollida d'informació, seguiment dels interns i coordinació amb l'equip del
Centre Penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
Es planteja un treball coordinat entre els professionals CP i de la UD per a tractar les àrees del PiT
definides per cada intern resident, les reunions per aquest treball. Els registres es concreten en
funció de cada fase: ingrés, procés d’estada i procés de sortida. Per a cada una d’elles es detalla
l’acció, el tipus de registre (per exemple, informe de derivació, sol·licitud d’ingrés, compliment
normativa, entrevista d’acollida i finalitat de cada àrea d’exploració, entrevista seguiment, informes
d’incidència, informes d’ocupació, enregistrament a l’agenda de tractament, i altres registres
específics com entrades/sortides, alcoholèmia, etc.) S’aporten les plantilles utilitzades a tals
efectes. Cada acció també s’acompanya de la temporalitat, figura responsable, receptor de la
informació. Finalment, es detalla el treball en relació al PIT, SAM. Com a eines pròpies, la entitat
aporta “informe de seguiment individualitzat ISI”, i “eina de desistiment”.
El detall d’accions es correspon de forma adient als objectius de l’acompliment del servei, aportant
eines complementàries a les que es disposa a CP i en línia amb la intervenció de les persones
usuàries, i, a més inclouen l’avaluació com una fase més.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.4 Proposta d'un model de reglament intern (puntuació màxima 2 punts)
L’entitat compta amb un Reglament de Règim Intern on es recullen les normes de convivència del
recurs entre d’altres qüestions. Es farà el lliurament d'una còpia del Reglament de Règim Intern
que ha de ser acceptat i signat per a la persona interna, i es torna a informar de la normativa.
Per tant, l’entitat contempla i compleix àmpliament amb aquest objectiu de proposta de model de
reglament intern.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.5 Model de gestió d'altes i baixes de la població resident a la unitat dependent (puntuació
màxima 2 punts)
El projecte defineix el procediment de contacte, entrevista d’acollida, la gestió de la documentació,
la informació als interns de les normes i funcionament del recurs, així com la coordinació amb el
centre penitenciari corresponent. La unitat dependent durà a terme un registre de les altes i baixes
del recurs. Disposen d’un document intern de cada una de les persones usuàries, procés d’estada,
on es recull la informació per facilitar el seguiment i del circuit per la gestió de les baixes dels
usuaris. El programa està en consonància en els objectius d’aquest punt.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
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2.6 Proposta de supervisió d'entrades i sortides de la unitat dependent (puntuació màxima 2
punts)

GENERALITAT DE CATALUNYA

El projecte detalla el model de supervisió d’entrades i sortides de la unitat, mitjançant la presencia
d’un professional de la unitat que farà el control de les persones usuàries que pernoctin al recurs,
verificant l’horari d’arribada i de sortida del dia següent. Per altra banda la unitat preveu un registre
individual per cada resident, on constaran les data i l’hora exacta d’entrada i sortida. Aquesta
informació es registra diàriament i haurà d’estar signada pel professional de la unitat i pel l’usuari.
Aquesta informació és farà arribar periòdicament al centre de referència. El
pla està en
consonància amb els objectius previstos.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

La puntuació global d’aquest indicador total és de 13 punts.

3. “Programa d'Intervenció Individual” (puntuació màxima 15 punts)
3.1 Proposta d'un programa global d'intervenció individual (puntuació màxima 8 punts,
valorats segons els 4 criteris següents):
3.1.1. Definició d'objectius (puntuació màxima 2 punts)
L’entitat emmarca els seus objectius dins del Programa Individual de Tractament (PIT); establint un
programa d’activitats personalitzat per tal d’incidir en tots els àmbits en què la persona presenta
necessitats.
Els objectius específics són classificats en quatre grans àrees; l’àrea personal que inclou tot l’àmbit
sanitari, la problemàtica de les addiccions i del consum d’alcohol, el protocol 0,0. L’àrea personal
en la que s’analitzen els factors que es relacionen amb la inserció laboral. L’àrea formativa que
potencia les habilitats i coneixements de la persona donant els instruments per una ràpida inserció
laboral. L’àrea normativa, on s’estableixen les pautes de comportament i convivència interna a la
Unitat Dependent.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.2. Detecció de necessitats (puntuació màxima 2 punts)
S’emfatitza la importància de la coordinació amb professionals del Centre en el procés d’avaluació
de les necessitats, i el desenvolupament d’una acció conjunta al llarg del temps, de forma
sostinguda. La proposta exposa els instruments que es faran servir per la recollida d’informació i
posterior detecció de necessitats, destacant el paper de l’entrevista en els diferents moments del
procés. Aquestes entrevistes tenen un caràcter bidireccional, i persegueixen un doble objectiu; per
una banda recollir informació per part del professional i conèixer l’evolució de l’intern i, per altra,
oferir assessorament i un espai de reflexió a l’usuari.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.3. Proposta d’activitats (puntuació màxima 2 punts)
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L'entitat ofereix una àmplia proposta d’activitats tant de caràcter intern com extern. Les activitats
internes contemplen un seguit de tallers que es desenvolupen dins de les instal·lacions de la Unitat
i que pretenen abordar àrees tan diverses com l’educació emocional, la capacitat relacional, el
desenvolupament del pensament abstracte i altres capacitats cognitives, així com activitats
orientades a la inserció laboral. També es porten a terme altres activitats relaciones amb el bon
funcionament de la unitat, la distribució de tasques i la cohesió grupal. La proposta d’activitats
externes recull un llistat de les diferents entitats que donen suport a la unitat, incloent una
descripció dels serveis que ofereixen i les necessitats d’intervenció que pretenen cobrir.

GENERALITAT DE CATALUNYA

La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.4. Indicadors d’evolució (puntuació màxima 2 punts)
Estableix els indicadors en diversos objectius per a cada àrea d’intervenció i avalua el nivell en
funció de sí l’evolució és molt bona, bona, regular o no adequada. Es tenen en compte les àrees
d’intervenció generals: personal, formativa, laboral i normativa. Disposen d’una eina pròpia per
avaluar l’evolució, l’Informe de Seguiment Individualitzat (ISI). Per contra, no informa de la
temporalitat concreta del seguiment dels indicadors d’evolució.
La puntuació d’aquest subapartat és d'1,5 punts
La puntuació de l'apartat 3.1 és de 7,5 punts

3.2 Proposta de coordinació per al desenvolupament del Programa de Tractament
Individualitzat (PIT) amb el centre penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
Detalla dues tipologies de coordinació: presencials amb l’equip multidisciplinar del Centre
penitenciari de forma setmana o quinzenal i a través d’informes de seguiment, tractament,
incidència o baixa. En les coordinacions presencials es contempla la implicació del professional de
la unitat depenent en el plantejament dels objectius del PIT i en la revisió dels mateixos. No
defineix els professionals responsables i el paper corresponent en la coordinació.
La puntuació d’aquest subapartat és d'1,5 punts
3.3 Proposta de seguiment i avaluació individual del programa d'intervenció de la població
resident a la unitat dependent (puntuació màxima 2 punts)
El seguiment i l'avaluació individual del programa d'intervenció s'estructura en tres moments:
ingrés (des de la derivació al servei fins a l'entrada en el recurs), estada (amb seguiment i
avaluació individual, en coordinació amb el centre penitenciari de referència) i sortida, definint
també les causes de la sortida. La proposta està ben concretada.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.4 Disseny de canals d'informació i comunicació als usuaris (puntuació màxima 3 punts)
Es defineixen els canals de comunicació oral durant les entrevistes de seguiment o espai de
videofòrum, així com espais d'informació com panells d'informació o d'ofertes laborals actualitzats.
Hi ha, així mateix, bústia de suggeriments i un telèfon disponible 24 hores com a canal
d'informació entre les persones ateses i els professionals del servei.
La puntuació d’aquest subapartat és de 3 punts
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La puntuació global d’aquest indicador total és de 14 punts.

La puntuació final del LOT 11 és de 31 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

La puntuació final de l'entitat Suara Serveis SCCL en el punt 1.a del LOT 11 és de 29,06 punts.
31 * 30 / 32 = 29,06 punts
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LOT 12 – Unitat dependent Les Vinyes:
Empresa valorada: Fundació pel Suport Social Solidari
Valoració
1.

“Objectius” (puntuació màxima 4 punts)

GENERALITAT DE CATALUNYA

1.1. Ajustament entre objectius del projecte, activitats a desenvolupar i recursos
aportats. Obtindrà major puntuació aquell projecte que presenti un major grau de
concordança entre els tres elements. (puntuació màxima 4 punts)
En el marc general de l’acostament de la persona a l’entorn social, el projecte planteja com a
objectiu principal potenciar les capacitats d’inserció social positiva de les persones derivades a la
unitat, realitzant les tasques de suport, d’assessorament i la cooperació necessària per afavorir-ne
la incorporació progressiva al medi social. Aquest objectiu es desgrana en objectius específics
entre els que destaca: apoderament dels interns, potenciar l’autonomia, incrementar la
ocupabilitat, facilitar l’accés a la xarxa de recursos socials, consolidar i augmentar els
aprenentatges. Per tal d’assolir els objectius específics es descriuen un seguit d’activitats tipus
entrevistes, tallers, assessoraments i acompanyaments formatius, laborals i emocionals entre
d’altres. Així mateix es fa esment als recursos necessaris, materials, humans i de coneixements
per poder dur a terme totes les activitats. Tant els objectius, com les activitats i els recursos són
coherents entre si, estan ben operativitzats i permeten assolir l’objectiu principal del projecte.
La puntuació global d’aquest indicador total és de 4 punts.
2. “Model de treball” (puntuació màxima 13 punts)
2.1. Proposta de circuits de comunicació i coordinació amb Direcció General de Serveis
Penitenciaris (ara Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima)
(puntuació màxima 3 punts)
Una Comissió Mixte entre els diferents interlocutors del contracte públic vetllaran pel seguiment del
servei, i la seva avaluació, amb reunions de forma semestral. Així com la entitat també està
vinculada a la TPS.
Manca, però, concreció en els circuits.
La puntuació d’aquest subapartat és d'1 punt
2.2. Proposta referida a la metodologia de les reunions amb l'equip del Centre Penitenciari
(puntuació màxima 2 punts)
S’exposa la normativa referent a la organització de les Juntes de tractament i funcionament com a
òrgan col·legiat. No esmenten la metodologia pròpia interna.
La puntuació d’aquest subapartat és de 0,5 punts
2.3 Protocol de recollida d'informació, seguiment dels interns i coordinació amb l'equip del
Centre Penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
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Es detalla el procediment a seguir a partir de l’ingrés efectiu de la persona, quan se li obra carpeta
personal o s’incorpora la informació i documentació procedent de la derivació per part de l’equip.
La gestió d’aquesta carpeta és de la UGP del CP.
Es defineixen les comunicacions de les incidències rellevants (com els no ingressos) i es farà a
través dels informes d’incidències. Els professionals UD utilitzaran les mateixes eines
informàtiques que els professionals CP (SIPC, registre a l’agenda de tractament, participació en
les reunions d’equip, Riscanvi) i disponibilitat àgil per les coordinacions (telèfon, correu electrònic).

GENERALITAT DE CATALUNYA

La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.4 Proposta d'un model de reglament intern (puntuació màxima 2 punts)
La Unitat comptarà amb un Reglament de Règim Intern on es recullen les normes de convivència
del recurs entre d’altres qüestions. Es farà el lliurament d'una còpia del Reglament de Règim Intern
que ha de ser acceptat i signat per a la persona interna, i es torna a informar de la normativa.
Per tant, l’entitat contempla i compleix àmpliament amb aquest objectiu de proposta de model de
reglament intern.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.5 Model de gestió d'altes i baixes de la població resident a la unitat dependent (puntuació
màxima 2 punts)
El projecte defineix el procediment de contacte, la gestió de la documentació i la informació amb
les internes així com la coordinació amb el centre penitenciari corresponent. La unitat dependent
durà a terme un registre de les altes i baixes del recurs, que faran arribar al centre directiu i al
centre penitenciari. Disposen d’un document intern de cada una de les persones usuàries on es
recull informació per facilitar el seguiment. Compten amb les garanties de seguretat pel tractament
de les dades personals. El programa s’adequa als objectius previstos en aquest punt.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.6 Proposta de supervisió d'entrades i sortides de la unitat dependent (puntuació màxima 2
punts)
El projecte compta amb un document de registre d’entrades i sortides de la unitat dependent que
recull el dia i l’hora, la signatura de la interna i del professional de la unitat que corrobora, així
com un apartat d’observacions. Pel que fa a les internes en aplicació del règim de vida de l’article
86.4 RP es realitzen entrevistes de seguiment temporalitzades segons l’evolució. La visites
queden acreditades mitjançant la signatura del document de control, on s’indica el dia i l’hora en
que s’ha realitzat. Les accions en aquest punt s’adeqüen als objectius, per la qual cosa obté la
màxima puntuació.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

La puntuació global d’aquest indicador total és de 9,5 punts.

3. “Programa d'Intervenció Individual” (puntuació màxima 15 punts)
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3.1 Proposta d'un programa global d'intervenció individual (puntuació màxima 8 punts,
valorats segons els 4 criteris següents):
3.1.1. Definició d'objectius (puntuació màxima 2 punts)

GENERALITAT DE CATALUNYA

L’objectiu de l’entitat és promoure la integració sociolaboral de la persona reclusa, minimitzar les
conductes de risc i la probabilitat de reincidència delictiva així com procurar una adequada
convivència familiar.
Tant els objectius generals com els específics s’ajusten a la realitat particular de cada intern, el
vistiplau i implicació de l’intern és imprescindible per dur a terme el PIT a l’entitat.
L’entitat treballa quatre àrees d’intervenció prioritàries; la formativa, ocupacional i laboral,
institucional i personal.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.2. Detecció de necessitats (puntuació màxima 2 punts)
L’avaluació de les necessitats de l’intern es realitza mitjançant l’observació i entrevistes amb els
diferents professionals de la unitat. Les necessitats s’estructuren en diverses categories en funció
de la realitat personal, social, formatiu-laboral de l’intern, i per cadascuna d’aquestes categories
s’estableix el contingut mínim que cal explorar i la metodologia més adient per tal d’obtenir la
informació. Les dades obtingudes es completen amb altres fonts o documents aportats per l’intern
en el moment de l’ingrés (certificat d’empadronament, certificat de pensió o atur, contracte laboral,
certificats mèdics i/o d’analítiques, etc.) o d’altres entitats externes com els serveis socials
municipals. Arran d’aquesta avaluació es formularà el programa individual de tractament juntament
amb l’equip multidisciplinar del centre penitenciari.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.3. Proposta d’activitats (puntuació màxima 2 punts)
La proposta individual d’activitats es determina en funció de les necessitats detectades i els
objectius establerts en el pla de treball. La Unitat contempla un seguit d’activitats que es
desenvoluparan en coordinació amb entitats externes i altres que seran desenvolupades pels
propis professionals del recurs. S’estableix com a objectiu principal la potenciació d’estratègies
que contribueixin a millorar les competències personals, socials i interpersonals de les dones
ateses. L’eina que utilitzen els professionals per tal d’avaluar l’evolució de l’usuari és l’entrevista, i
la seva temporalitat es determina en funció de les necessitats específiques de cada persona.
També es realitzen tasques d’acompanyament en el procés d’accés, ús i/o participació activa als
recursos comunitaris en aquells casos en que resulti necessari, amb l’objectiu de reconduir
conductes inadaptades. Finalment, es proporciona un seguit d’activitats de caràcter grupal en
forma de tallers o espais de reflexió per la millora de la convivència, el foment de la cohesió grupal
i el desenvolupament d’hàbits saludables, entre d’altres.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.4. Indicadors d’evolució (puntuació màxima 2 punts)
Estableixen objectius específics i desglossen les activitats concretes per a valorar cada àrea
d’intervenció. Es tenen en compte les àrees d’intervenció generals: personal, institucional,
formativa i ocupacional/laboral. Es fixa seguiment amb temporalitat cada sis mesos. Es serveixen
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d’eines estandaritzades com el SAM per fer el seguiment dels indicadors d’evolució i s’integren
correctament amb les àrees a valorar.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
La puntuació de l'apartat 3.1 és de 8 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

3.2 Proposta de coordinació per al desenvolupament del Programa de Tractament
Individualitzat (PIT) amb el centre penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
La proposta de coordinació comtempla un període d’observació definit i marca el termini de d’un
mes per establir el PIT, juntament amb el Centre penitenciari en Junta de Tractament. Integra el
subdirector de tractament, l’equip multidisciplinar i el coordinador de la unitat dependent per
establir els objectius del PIT, per descriure les activitats i fixa el responsable de la unitat dependent
com a encarregat de la notificació a l’intern. Diferenciació entre via de comunicació ordinària i
extraordinària.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.3 Proposta de seguiment i avaluació individual del programa d'intervenció de la població
resident a la unitat dependent (puntuació màxima 2 punts)
El seguiment i avaluació individual del PTI dels interns inclou entrevistes amb els interns,
coordinacions externes i comprovacions laborals presencials. Hi ha també coordinació amb el
centre penitenciari de referència.
Concreta el contingut de les entrevistes i seguiment però manca la temporalitat concreta del
seguiment.
La puntuació d’aquest subapartat és d'1,5 punts
3.4 Disseny de canals d'informació i comunicació als usuaris (puntuació màxima 3 punts)
Es concreten tres tipologies d'informació: informal i quotidiana, informació institucional de la unitat
dependent i informació institucional del centre obert de referència. Les primeres (informals) es
comuniquen oralment, però les institucionals, tant de la Unitat com del centre penitenciari es
faciliten per escrit. Es fa referència també a plafons informatius que s'ubiquen a llocs visibles i
concorregut de les instal·lacions de la Unitat Dependent.
La puntuació d’aquest subapartat és de 3 punts

La puntuació global d’aquest indicador total és de 14.5 punts.

La puntuació final del LOT 12 és de 28 punts
La puntuació final de l'entitat Llar de la Fundació pel Suport Social Solidari en el punt 1.a del
LOT 12 és de 26,25 punts.
28 * 30 / 32 = 26,25 punts
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LOT 13 – Unitat dependent Antoni Gaudí:
Empresa valorada: Fundació Apip-Acam
Valoració

GENERALITAT DE CATALUNYA

1.

“Objectius” (puntuació màxima 4 punts)

1.1. Ajustament entre objectius del projecte, activitats a desenvolupar i recursos
aportats. Obtindrà major puntuació aquell projecte que presenti un major grau de
concordança entre els tres elements. (puntuació màxima 4 punts)
L’objectiu principal del projecte és possibilitar la reinserció dels interns i la prevenció del delicte
desenvolupant un programa individualitzat d’intervenció socioeducativa a través de tutories i
seguiments per tal d’aconseguir l’estabilitat laboral, aprofundir en les seves habilitats socials i
procurar-los un entorn sociofamiliar positiu. Així mateix, s’abordaran també les tipologies
delictives del centre penitenciari de referència: delictes violents i addiccions. Per assolir l’objectiu
principal, es proposen una sèrie d’objectius i activitats que configurades en cada pla individual de
tractament i amb el suport de recursos materials, humans i de coneixements ho fan possible. Els
objectius, activitats i recursos s’engloben en un tot coherent.
La puntuació global d’aquest indicador total és de 4 punts.
2. “Model de treball” (puntuació màxima 13 punts)
2.1. Proposta de circuits de comunicació i coordinació amb Direcció General de Serveis
Penitenciaris (ara Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima)
(puntuació màxima 3 punts)
La entitat assigna a la persona responsable de la gestió de la UD Antoni Gaudí: una adreça de
correu electrònic, un telèfon mòbil, un telèfon fix de la UD i un telèfon-fax de la UD, permetent la
localització en tot moment dels professionals per a la comunicació d’incidències tant dels interns
com del funcionament de la UD.
Es preveu la participació del responsable de la UD en les reunions que es considerin necessàries
convocades a demanda tant per part de la SMOSS com per part del CP Dones (juntes, reunions
d’equip, etc.), així com la tramesa del registre de places ocupades mensualment amb els
continguts següents: interns en 86.4 (diferenciant els de registre telemàtic), interns en 165RP, llista
d’espera, places ocupades en seguiment i places no ocupades. Aquestes dades permeten la
optimització de la informació en la organització periòdica de les derivacions i assignació de places.
La puntuació d’aquest subapartat és de 3 punts
2.2. Proposta referida a la metodologia de les reunions amb l'equip del Centre Penitenciari
(puntuació màxima 2 punts)
El circuit de coordinació i comunicació amb els referents és efectiu i operativa preveient la
participació setmanal de les reunions al CP Dones per tractar, de forma individualitzada, la situació
penal, processal i penitenciària dels residents a la UD, així com l’evolució dels objectius dels intern
en la UD. També es participa de la planificació organitzativa dels permisos ordinaris i el calendari
de pernoctes i altres variables rellevants (previsió de baixes i nous candidats).
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Es preveu contacte freqüent amb el comandament del CP Dones per a facilitar la informació
rellevant de forma àgil i diària de les altes/baixes (via telefònica i/o correu electrònic).
La participació a les juntes de tractament (amb veu/no vot) i reunions prèvies a aquestes amb els
diferents professionals de l’equip multidisciplinari, juntament amb l’anterior esmentat, afavoreix
que els diferents professionals implicats del CP Dones tinguin l’accés a la informació de forma àgil
i participant en la valoració i objectius del Programa Individualitzat de tractament dels interns. Tot
plegat afavoreix la comunicació i la coordinació bidireccional.

GENERALITAT DE CATALUNYA

La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.3 Protocol de recollida d'informació, seguiment dels interns i coordinació amb l'equip del
Centre Penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
Es defineix l’aportació de la informació rellevant de l’evolució dels interns residents a la UD per a
ser incorporada a l’agenda de tractament del SIPC per afavorir les consultes i seguiment dels
professionals de forma regular.
Els instruments de recollida d’informació són: la fitxa de candidat per la UD (informació facilitada
pel CP Dones en relació als candidats i que sempre anirà acompanyada de l’entrevista d’aquests
amb l’equip educatiu de la UD); fitxa tutorial individual (es registra la tutoria setmanal amb els
resident pel que fa a les àrees de seguiment treballades). Finalment, l’elaboració d’informes
proposta (llibertats condicionals, aplicacions d’articles 165RP, etc.)
Des del projecte sempre es prepararà la informació per a ser incorporada al SIPC.
El seguiment educatiu des de la UD abasta la tutorització individual setmanal, el seguiment
laboral/formatiu presencial o telefònic mensual i una visita domiciliària, sempre que sigui possible,
amb acompanyament d’un professional del CP, així com les coordinacions amb altres serveis de la
comunitat que estiguin intervenint. S’aporten els documents per a cada tasca prevista en la UD.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.4 Proposta d'un model de reglament intern (puntuació màxima 2 punts)
La persona responsable de la Unitat Dependent vetllarà per a que el Reglament intern de la Unitat
es compleixi i garantir el seu coneixement i acceptació per part dels resident abans del seu ingrés
a la unitat. Així mateix, es facilitarà al centre penitenciari i, finalment, d’aquest Reglament
s’extraurà una normativa simplificada que serà entregada als residents pel seu coneixement i
acceptació. Per tant, l’entitat contempla i compleix àmpliament amb aquest objectiu de proposta de
model de reglament intern.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.5 Model de gestió d'altes i baixes de la població resident a la unitat dependent (puntuació
màxima 2 punts)
El projecte defineix la gestió de les altes i les baixes dels interns derivats a la unitat dependent. En
relació a les altes, l’entitat efectua les notificacions pertinents al centre penitenciari, l’obertura d’un
expedient personal de seguiment i l’entrega d’un carnet d’identificació. Estan establerts els circuits
informatius de la notificació de la normativa interna i de l’elaboració de l’itinerari d’inserció social i
laboral. Pel que fa a les baixes l’entitat recull els circuits de notificació adequats. El projecte tècnic
detalla una estructura i continguts adequats als objectius.
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La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

2.6 Proposta de supervisió d'entrades i sortides de la unitat dependent (puntuació màxima 2
punts)
L’entitat ha previst un full de control de les entrades i sortides dels interns residents signat per ells
junt amb un professional de la unitat dependent. A les sortides consta detallat la data, el motiu i
l’hora prevista i l’hora real de la sortida. En el cas de les entrades consta la data, l’hora prevista i
l’hora real de la tornada. Es defineix el sistema de control de permisos amb un document específic
per registrar-ho i signar per propis interns i per un professional de l’entitat. El document on es
registra els gaudiments mensuals de permisos ordinaris s’envia al centre penitenciari. El projecte
defineix el seguiment dels residents en aplicació de l’article 86.4 RP. El projecte està en
consonància amb els objectius.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

La puntuació global d’aquest indicador total és de 13 punts.

3. “Programa d'Intervenció Individual” (puntuació màxima 15 punts)
3.1 Proposta d'un programa global d'intervenció individual (puntuació màxima 8 punts,
valorats segons els 4 criteris següents):
3.1.1. Definició d'objectius (puntuació màxima 2 punts)
L’objectiu de l’entitat és possibilitar la reinserció dels interns i afavorir el desistiment del delicte,
aprofundint en les seves habilitats socials, procurant un entorn sociofamiliar adequat previ a la
seva posada en llibertat. Per tal d’assolir els seus objectius, l’entitat segueix les línies de treball de
la Direcció General de Serveis Penitenciaris i del Centre Penitenciari Dones de Barcelona.
Es realitza una tutoria setmanal a cada intern per fer el seguiment del PIT. Amb la implementació
del PIT es pretén assenyalar els objectius generals i específics per tal d’aconseguir la rehabilitació
de cada intern.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.2. Detecció de necessitats (puntuació màxima 2 punts)
La persona responsable de la Unitat s’encarrega d’avaluar les necessitats dels residents,
juntament amb l’equip multidisciplinari del Centre Penitenciari i en coordinació amb altres agents
externs (serveis socials, professionals de l’àmbit de la salut, etc.). L’avaluació de necessitats es
realitza mitjançant els informes previs emesos pel Centre, tutories individuals i seguiments externs.
La informació obtinguda en aquestes exploracions permet desenvolupar el pla de treball de l’intern,
el qual tindrà un caràcter dinàmic i serà revisat amb una temporalitat de sis mesos. El pla de treball
no només es troba orientat a l’abordatge de les seves necessitats, sinó també a desenvolupar les
seves potencialitats i competències.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.3. Proposta d’activitats (puntuació màxima 2 punts)
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Les necessitats detectades determinaran el pla de treball de l’intern i les activitats a desenvolupar.
Les activitats es troben organitzades seguint les àrees d’intervenció del SAM de Medi Obert. En
aquesta Unitat, es farà especial èmfasi en l’àrea laboral, establint un seguit d’objectius específics i
les activitats previstes per assolir cadascun d’ells. La Unitat fomenta l’ús dels recursos públics més
propers a la residència de l’intern. També promourà iniciatives orientades al bon aprofitament del
temps d’oci i, en cas necessari, s’ofereix la possibilitat de ser acompanyat per voluntaris que donin
suport durant les primeres etapes de retorn al medi obert.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

3.1.4. Indicadors d’evolució (puntuació màxima 2 punts)
Estableixen objectius específics i es desglossa les activitats concretes per a valorar cada àrea
d’intervenció. Es tenen en compte les àrees d’intervenció generals: reparació, formativa, personal,
addiccions, violència i socio-familar, i a més, es treballa de forma específica l’àrea laboralocupacional. Es fixa seguiment amb temporalitat cada sis mesos. Es serveixen d’eines
estandaritzades com el SAM i el Riscanvi per fer el seguiment dels indicadors d’evolució i
s’integren correctament amb les àrees a valorar.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
La puntuació de l'apartat 3.1 és de 8 punts

3.2 Proposta de coordinació per al desenvolupament del Programa de Tractament
Individualitzat (PIT) amb el centre penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
La proposta de coordinació contempla un període d’observació definit i marca el termini de 4
setmanes per establir el PIT, juntament amb el Centre penitenciari en Junta de Tractament. Integra
l’equip multidisciplinar, el coordinador i el responsable de la unitat dependent per establir els
objectius del PIT, descriure les activitats i fixa el responsable de la unitat dependent com a
encarregat de la notificació a l’intern.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.3 Proposta de seguiment i avaluació individual del programa d'intervenció de la població
resident a la unitat dependent (puntuació màxima 2 punts)
Es proposa un procés continu i constant de seguiment de l'intern durant el temps de compliment
de la pena, per tal de poder establir les variables de risc presents en cada moment. La proposta no
concret la periodicitat del seguiment, perquè indica que dependrà de cada cas, però informa de les
variables per tenir en compte aquesta periodicitat, com la durada de la condemna, la complexitat
del cas... tot i que fixa un mínim temporal estàndard de 6 mesos. Preveu, així mateix, avaluacions
extraordinàries quan es donin esdeveniments crítics o d'inestabilitat en l'usurari.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.4 Disseny de canals d'informació i comunicació als usuaris (puntuació màxima 3 punts)
La comunicació habitual amb l'intern pel que fa als aspectes rellevants de compliment de la
condemna la farà el responsable de la Unitat Dependent, en espais de tutoria individual.
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Pel que fa a informació general de la unitat dirigida als interns, es preveuen plafons informatius
amb normativa, plans d'actuacions en cas d'emergències i distribucions de tasques. També
s'inclourà informació sobre recursos de la xarxa pública destinats a la reinserció social i laboral.
La puntuació d’aquest subapartat és de 3 punts

La puntuació global d’aquest indicador total és de 15 punts.

GENERALITAT DE CATALUNYA

La puntuació final del LOT 13 és de 31 punts
La puntuació final de la Fundació Apip-Acam en el punt 1.a del LOT 13 és de 29,06 punts.
31 * 30 / 32 = 29,06 punts
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LOT 14 – Unitat dependent Barcino:
Empresa valorada: Fundació Salut i Comunitat
Valoració

GENERALITAT DE CATALUNYA

1.

“Objectius” (puntuació màxima 4 punts)

1.1. Ajustament entre objectius del projecte, activitats a desenvolupar i recursos
aportats. Obtindrà major puntuació aquell projecte que presenti un major grau de
concordança entre els tres elements. (puntuació màxima 4 punts)
En el marc general de l’acostament de la persona a l’entorn social, el projecte planteja com a
objectiu principal aconseguir i consolidar l’ocupació i la promoció professional de les persones
ateses, mitjançant una intervenció d’alta intensitat atenent al seu perfil de necessitats. Per dur a
terme l’objectiu principal, es proposen diferents objectius específics entre els que destaca:
abordatge de les conductes delictives d’etiologia violenta, promoció de l’autonomia, foment de la
responsabilitat, foment de la participació en la vida familiar, social i laboral i preparació per la vida
en llibertat. Per assolir els objectius es proposen un seguit d’activitats que hi estan en
concordança com ara: atenció psicoterapèutica, tutories, activitats de suport, seguiments i
controls laborals i desenvolupament d’habilitats socials i d’integració comunitària. Així mateix es
posen a disposició del projecte un seguit de recursos materials, humans i de coneixements
alineats amb els objectius i les activitats per tal d’aconseguir l’objectiu general.
La puntuació global d’aquest indicador total és de 4 punts.
2. “Model de treball” (puntuació màxima 17 punts)
2.1. Proposta de circuits de comunicació i coordinació amb Direcció General de Serveis
Penitenciaris (ara Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima)
(puntuació màxima 3 punts)
Les coordinacions i canals de comunicació incorporen els fluxos bidireccionals adients entre els
professionals UD Barcino, de C.Obert 2 de Barcelona i de SMPRAV, amb especial atenció al
protocol d’actuació davant d’incidències.
L’accessibilitat serà via presencial, telefònica o per mail tant amb l’equip com amb els
comandaments o referents de serveis penitenciaris.
Juntament amb el llistat d’ocupació mensual que s’adreça a la SMPRAV es remarca la importància
d’acompanyar-ne una coordinació per informar de les places que es desocupen i agilitar processos
de nous ingressos i, així, facilitar la optimització del servei. Altrament, la presentació de la memòria
d’activitat contribuirà a l’anàlisi de l’avaluació del servei.
Es disposa de bústia de suggeriments i fulls de reclamació per a les persones ateses que es
trametran a la SMPRAV per a donar continuïtat al procediment.
Altrament, s’informarà al Departament de Justícia de participació com a representant del servei
sol·licitant autorització per a tal acte.
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Es valora de forma molt positiva la metodologia adequada explicada per processos amb la
informació recavada, el tractament sobre la mateixa, la periodicitat, etc.
La puntuació d’aquest subapartat és de 3 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

2.2. Proposta referida a la metodologia de les reunions amb l'equip del Centre Penitenciari
(puntuació màxima 2 punts)
Es concreten els espais de reunió adients destinats als professionals:
1) Juntes de tractament: incorporació a les mateixes de forma setmanal del Centre Obert 2
de Barcelona, previ coneixement de l’ordre del dia: avaluació de l’evolució de la població
interna resident (canvis de progressió de grau, aplicació dels arts. 192 RP, 205 RP, 91.2
RP o 86.4 RP), avaluació de risc, valoració del PIT i avaluació de l’assoliment d’objectius,
valoració de la petició de permisos extraordinaris, laborals o familiars, informar i valorar a
l’equip de tractament de possibles incidències de les persones ateses a la UD.
2) Direcció del Centre Obert 2 de Barcelona: situació penal, processal i penitenciària dels
residents UD i la seva evolució, la distribució i tramitació dels permisos ordinaris i els caps
de setmana i altres situacions.
3) Espais de coordinació amb l’equip tècnic: amb la finalitat d’unificar els criteris entre els
professionals i focalitzar la presa de decisions per aconseguir els objectius de la tasca de
rehabilitació.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.3 Protocol de recollida d'informació, seguiment dels interns i coordinació amb l'equip del
Centre Penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
S’extraurà
-

la informació a través dels mitjans següents:
Entrevista (d’admissió, inicials, de seguiment, final)
Validació conjunta amb l’equip CP del SAM, i del Riscanvi
Monitorització del consum de tòxics
Seguiments externs laborals
Informes d’evolució
Coordinacions amb altres serveis implicats
Treball en equip (reunions periòdiques, coordinacions i espais de formació)

La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.4 Proposta d'un model de reglament intern (puntuació màxima 2 punts)
A l’entrevista inicial o d’admissió de la persona candidata, s'explora la seva adequació per ser
derivada i acollida a la Unitat Dependent. Durant aquesta primera entrevista, s’informa del mètode
de treball i de la normativa dins del recurs. En aquest moment el candidat coneix i accepta el
Reglament de Règim Intern.
Finalment el primer dia en el servei es farà el lliurament d'una còpia del Reglament de Règim
Intern que ha de ser acceptat i signat per a la persona interna, i es torna a informar de la
normativa.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.5 Model de gestió d'altes i baixes de la població resident a la unitat dependent (puntuació
màxima 2 punts)
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El programa detalla les gestions vinculades a les altes i baixes de la unitat. En relació a les altes
queda recollida l’elaboració de les entrevistes d’admissió on se li facilita tota la informació i la
normativa de la unitat, en cas de no admissió es preveu donar resposta justificada i en situacions
de discrepància es crearà una comissió de valoració. El procediment a l’ingrés a la unitat recull les
accions d’acollida i l’entrega d’un carnet d’identificació a l’intern. Queden regulades les
notificacions corresponents per part de la unitat al centre penitenciari en els supòsits d’alta i
baixes. Estableix un registre del nivell d’ocupació que mensualment enviaran al centre directiu. El
projecte tècnic detalla una estructura i continguts adequats i obté la màxima puntuació.
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La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.6 Proposta de supervisió d'entrades i sortides de la unitat dependent (puntuació màxima 2
punts)
El procediment està definit mitjançant un control de les entrades i sortides dels usuaris. El protocol
estableix que s’ha d’informar a l’intern de la normativa, dels horaris i la significació de registrar-ho.
El professional de la unitat diàriament revisa el document de registre del control de permisos
autoritzats per tenir la informació de quins usuaris pernocten a la unitat o fora d’ella. El registre és
nominal amb detall de l’hora d’entrada i sortida, ha d’estar signat per la persona atesa i corroborat
pel professional de la unitat. Queda previst el procediment per a la gestió de qualsevol tipus
d’incidència relacionada amb els horaris de retorn o de no reingrés. El projecte està en
consonància amb els objectius i obté la màxima puntuació en aquest punt.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.8 Proposta d'horari diferenciat adaptat al procés evolutiu de l'intern (puntuació màxima 2
punts)
Es preveuen tres etapes diferenciades segons les necessitats i intensitat d'intervenció professional
que requereix cada persona atesa: una primera etapa d'acollida i abordatge terapèutic, en que es
detallen activitats comunes per a totes les persones internes i unes altres d'específiques, segons
la necessitat i/o etiologia delictiva, en horari de 16 a 22 hores. Una segona etapa d'assoliment
d'objectius, que també inclou i activitats comunes i específiques entre 19 i 22 hores, i una darrera
etapa de consolidació d'objectius i seguiment, amb activitats comunes en horari de 22 hores.
Així mateix, es preveu que els horaris d'entrada a la UD es valoraran conjuntament amb l'equip de
tractament del Centre Penitenciari de referència, d'acord amb les necessitats d'intervenció.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
2.9 Proposta de model de contingències a aplicar d'acord amb el procés evolutiu de l'intern
(puntuació màxima 2 punts)
Es preveu i es detalla un model de contingències com a resposta a situacions específiques i que
requereixen d'una intervenció i un abordatge immediat per part dels professionals. Un cop
produïda aquesta situació, es defineix un "Programa d'Estabilització", de durada variable en funció
de la gravetat i de la particularitat del cas, juntament amb l'equip de tractament del centre
penitenciari de referència, per tal de reconduir la situació de la persona atesa.
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Es considera adequat el projecte de l'entitat amb la finalitat de donar resposta a aquelles
situacions que, de no ser conduïdes de forma ràpida i professional, poden derivar en dificultats pel
que fa a la transició de la presó a la comunitat.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

La puntuació global d’aquest indicador total és de 17 punts.

3. “Programa d'Intervenció Individual” (puntuació màxima 15 punts)
3.1 Proposta d'un programa global d'intervenció individual (puntuació màxima 8 punts,
valorats segons els 4 criteris següents):
3.1.1. Definició d'objectius (puntuació màxima 2 punts)
L’Objectiu de la Unitat és possibilitar la reinserció de les persones ateses i la prevenció del delicte
desenvolupant un programa d’intervenció psicoterapèutic i socioeducatiu, així com, aprofundir en
les seves habilitats socials i procurar un entorn sociofamiliar positiu abans de sortir en llibertat.
L’entitat ofereix un acompanyament professional intensiu a persones quan han comès delictes
violents.
L’entitat estableix com objectius específics l’abordatge de les conductes delictives d’etiologia
violenta, la promoció de l’autonomia, potenciar les capacitats i habilitats d’aprenentatge, el foment
de l’autoresponsabilitat, la preparació per a la vida en llibertat.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.2. Detecció de necessitats (puntuació màxima 2 punts)
S’exposa inicialment el sentit de la detecció de necessitats, posant l’èmfasi en el fet que aquest
procés és un instrument més d’implicació dels residents en el canvi. S’especifica que el
professional de referència es el coordinador de la unitat que s’encarregarà fonamentalment de
recopilar la informació obtinguda a les entrevistes amb els usuaris. Així doncs, s’estableix que
l’eina fonamental de recollida d’informació és l’entrevista, disposant-se’n d’altres com el DAFO
(debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats). Es descriu breument també el model de registre de
quadre d’incidències del servei. No es pronuncia entorn la coordinació amb les altres entitats i els
professionals del CP, per bé que aquesta qüestió es tractada en el punt següent (proposta
d’activitats)
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.1.3. Proposta d’activitats (puntuació màxima 2 punts)
S’enumeren les àrees bàsiques de treball (psicosocial, laboral i formativa) i es relacionen les
activitats a desenvolupar ( en els seus respectius formats grupal i individual). S’expliciten amb
detall els objectius concrets que persegueixen les diferents activitats. S’indiquen les entitats,
serveis i recursos que col·laboren en el desenvolupament de les activitats que es realitzen,
especificant-se, altrament, el canal i professional de referència que s’encarrega de formalitzar les
derivacions als esmentats recursos externs.
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La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

3.1.4. Indicadors d’evolució (puntuació màxima 2 punts)
S’expliciten les diverses tècniques a emprar per dur a terme l’avaluació del grau de compliment
dels objectius establerts al PIT: registres, anàlisi dels expedients, tot plegat en sengles eixos
individual i global de la població atesa. Es defineixen amb exhaustivitat els indicadors de
seguiment tant a nivell de resultats com d’impacte, realitzant-se una descripció operativa i
mesurable/quantificable dels indicadors, tant pel que fa a l’itinerari integral de reinserció com al
programa socioeducatiu. S’insisteix en la necessitat d’un anàlisi periòdic de l’activitat del servei i,
pel que fa als indicadors d’impacte, es defineix una temporalitat concreta (anyal). No s’indica, en
canvi, una temporalitat pels indicadors de procés/resultat.
La puntuació d’aquest subapartat és d'1,5 punts
La puntuació de l'apartat 3.1 és de 7,5 punts

3.2 Proposta de coordinació per al desenvolupament del Programa de Tractament
Individualitzat (PIT) amb el centre penitenciari (puntuació màxima 2 punts)
Es fa clarament explícita la necessitat d’una coordinació permanent amb el personal referent del
centre penitenciari i, en particular, amb la Junta de Permanent, pel que fa a l’establiment de les
àrees de treball del PIT. S’indica el protocol o circuit que opera en la relació entre la unitat
depenent i el director del centre penitenciari pel que fa al tràmit i l’aprovació (i signatura) del PIT.
També es posa de manifest la necessitat d’avaluar i revisar periòdicament l’esmentat Programa de
Tractament Individualitzat, indicant-se, en aquest cas, la temporalitat d’aquesta revisió (com a
màxim de 6 mesos). D’altra banda, s’indica clarament la temporalitat de les trobades entre la unitat
depenent i el centre penitenciari (en aquest cas, el CP Obert 2), establint-se que serà amb caràcter
setmanal a fi i efecte de garantir una dinàmica de coordinació fluida i operativa. Finalment,
assenyalar que se suggereixen modalitats de trobada entre les parts com ara les reunions
setmanals amb la direcció, els espais de Junta de Tractament i les coordinacions amb els tècnics i
els diferents agents intervinents que col·laboren en els processos tractamentals o de reinserció.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.3 Proposta de seguiment i avaluació individual del programa d'intervenció de la població
resident a la unitat dependent (puntuació màxima 2 punts)
Es proposa un treball individualitzat, implicant l'intern en els objectius de tractament individualitzat i
les propostes de millora. Es treballa amb itineraris integrals de reinserció sociolaboral i es
concreten accions depenent de cada persona atesa. Es concreten possibles accions a
desenvolupar i reunions setmanal.
La puntuació d’aquest subapartat és de 2 punts
3.4 Disseny de canals d'informació i comunicació als usuaris (puntuació màxima 3 punts)
Es preveuen diferents canals d'informació i espais de trobada amb els usuaris del servei, durant
les entrevistes de valoració o tutories de seguiment. Es fa referència també a un dossier de
benvinguda a les persones ateses amb la normativa del centre i taulell d'anuncis amb
documentació d'interès com normativa de la Unitat, circulars informatives, responsabilitats,
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calendaris, telèfons d'interès... Es reparteix, així mateix, un butlletí mensual de la Entitat amb
notícies que puguin ser d'interès per a les persones ateses.
La puntuació d’aquest subapartat és de 3 punts

La puntuació global d’aquest indicador total és de 14,5 punts.

GENERALITAT DE CATALUNYA

La puntuació final del LOT 14 és de 35,5 punts
La puntuació final de l'entitat Llar de la fundació Salut i Comunitat en el punt 1.a del LOT 14 és
de 29,58 punts.
35,5 * 30 / 36 = 29,58 punts
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Quadre resum de puntuacions:

Entitat

Objectius

Model
de
Treball

PEI

TOTAL

1

Fundació Apip-Acam

4

15

15

34,0

PUNTUACIO
FINAL sobre
30 punts (*)
30,00

2

Llar de Pau Compañia Hijas de la
caridad Sant Vicente de Paul

4

9,5

10

23,5

22,03

3

Grup d'Esplai Blanquerna

4

11

11,5

26,5

4

Fundació Apip-Acam

4

13

15

32,0

24,84
30,00

5

Fundació Salut i Comunitat

4

13

14

31,0

6

Fundació Germà Tomàs Canet

4

12

7

23,0

7

Fundació Apip-Acam

4

13

15

32,0

29,06
21,56
30,00

8

Fundació Mercè Fontanilles

4

13

12

29,0

27,19

9

Fundació pel Suport Social Solidari

4

9,5

11,5

25,0

23,44

10

Fundació Social Sant Ignasi de Loiola
Arrels Sant Ignasi

4

12

13,5

29,5

27,66

Suara Serveis SCCL

4

13

14

31,0

29,06

Fundació pel Suport Social Solidari

4

9,5

14,5

28,0

26,25

Fundació Apip-Acam

4

13

15

32,0

30,00

Fundació Salut i Comunitat

4

17

14,5

35,5

29,58

GENERALITAT DE CATALUNYA

LOT

11
12
13
14

(*) Conversió de la puntuació Total al màxim de 30 punts dels criteris de valoració:
puntuació obtinguda * 30 / puntuació màxima del lot

Tots els projectes tècnics presentats per les licitadores donen compliment al plec de prescripcions
tècniques.
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