Polítiques d'Igualtat
Núm. Exp.: 2022/13669
Contracte règim transitori
INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ D’OFERTES
1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT.
Núm. 2022/13669 Contr.: IGUALTAT-SERV-MEN/2022001133
UNITAT GESTORA: Polítiques d'Igualtat
2.OBJECTE: Servei de Punts Liles
3.- VALORACIÓ OFERTES REBUDES
Data de publicació de l’oferta
Fi del termini de presentació de les ofertes

1/07/2022
8/07/2022

Ampliació termini de presentació d’ofertes
Data de publicació de l’oferta
Fi del termini de presentació de les ofertes

18/07/2022
21/07/2022

L’Ajuntament de Castelldefels ofereix des de l’any 2017 el servei de Punts Liles en diferents espais d’oci
organitzats per l’Ajuntament amb l’objectiu principal de oferir prevenció, assessorament i atenció a les
dones i a les persones LGTBI per garantir els seus drets i facilitar espais segurs i lliures d’agressions
masclistes i LGTBI-fòbiques.
En aquesta anys ha comptat amb la col·laboració de diferents entitats per realitzar el servei, alhora que
durant els anys per mitjà de l’avaluació compartida entre tots i totes les agents implicades s’han anat
incorporant i matitzant les necessitats del servei per augmentar i millorar la seva qualitat.
L’activitat dels Punts Liles es realitza des d’una perspectiva de gènere, situada en un context social
específic apostant per un augment de la consciència social respecte a la prevenció de les agressions
masclistes i LGTBI-fòbiques en espais d’oci.
La valoració de les ofertes presentades es basa en una puntuació respecte a l’experiència de l’empresa/
entitat en aquest tipus de servei (com a mínim haver organitzat Punts Liles els darrers dos anys - 50%),
experiència i formació dels/de les professionals per participar en el projecte (20%) i el preu (30%). El
resultat és el següent:
Empresa/entitat
PLATAFORMA
DE
COMUNICACIÓN, SL
TONI SEGARRA HERNÁNDEZ

Experiència
5

Experiència i formació professionals
2

Preu
1

TOTAL
8

0

2

3

5

Aquest procés ens ha permès conèixer nous proveïdors en l’àmbit del servei dels Punts Liles.
La tècnica,

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 14157771102606765311 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

