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 per al’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. Criteris que obeeixen a un judici de valor (sobre B): fins a 30 punts
1.a Presentació d’un projecte tècnic per a l’execució del contracte:
El 13 de maig de 2019 es va presentar l’informe tècnic de valoració dels criteris que obeeixen a un
judici de valor (sobre B),
La puntuació s'obté de l’avaluació de 3 grups d’indicadors de qualitat del projecte, cadascun d’ells
avaluat en una escala que va des de 0, mínima puntuació, fins a la màxima puntuació a assolir, en
funció de la puntuació en cada lot i per a 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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QUADRE RESUM CRITERIS DE VALORACIÓ
LOT 1
Indicador
avaluat

GENERALITAT DE CATALUNYA

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
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

Puntuació
màxima

4

2
2

13

2
2
2
2

2

2
3

15
32

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:
Puntuació obtinguda x 30
34
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LOTS 2 a 13
Indicador
avaluat

GENERALITAT DE CATALUNYA

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
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

Puntuació
màxima

4

2
2

13

2
2
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
3

3
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LOT 14

Indicador
avaluat

GENERALITAT DE CATALUNYA

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
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

Puntuació
màxima

4

17

2
2
2
2

2

2
3

15
36

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
4
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La puntuació atorgada a cadascuna de les entitats presentades als 14 lots va ser la que es detalla en
el quadre següent:

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

29,06

6

Fundació Germà Tomàs Canet

4

12

7

23,0

7

Fundació Apip-Acam

4

13

15

32,0

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

LOT 1 – Unitat dependent al Vallès Oriental:
Empresa valorada: Fundació Apip-Acam
Valoració
L'entitat obté la màxima puntuació, de 30 punts.
Pel que fa al punt 1 d'objectius, s'ajusten els objectius del projecte, les activitats a desenvolupar i els
recursos aportats. Concretament, l'actuació s'orienta cap a la formació i inserció laboral i es treballa
en l'àmbit de la violència, les habilitats socials i el control dels impulsos. Obté la puntuació màxima
de 4 punts.
Quan al punt 2, de model de treball: es concreten els circuits de comunicació amb el Servei de Medi
Obert i Serveis Socials (SMOiSS), a demanda d'aquest (3 punts d'un màxim de 3), i amb l'equip del
centre penitenciari, participant en les reunions setmanals del centre i contactes freqüents amb el
comandament (puntuació màxima de 2 punts). Així mateix, s'assigna una persona responsable de la
Unitat, localitzable en tot moment; es concreta el protocol de recollida d'informació, amb una fitxa
tutorial individual i el seguiment amb informes d'entrevistes i seguiment educatiu, tot això, en
coordinació amb l'equip del centre penitenciari de referència (2 punts d'un màxim de 2). També consta
un reglament intern del que s'informa a l'usuari (puntuació màxima de 2 punts), i hi ha un model
5

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Albert Royo Agustin
24/05/2019

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

*0KOT8S9LBBFLVZ5I4SQ3DBEADG0AEDJP*
0KOT8S9LBBFLVZ5I4SQ3DBEADG0AEDJP

Data creació còpia:
21/06/2019 13:34:44
Data caducitat còpia:
21/06/2022 00:00:00
Pàgina 5 de 27

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

GENERALITAT DE CATALUNYA

adequat de gestió d'altes i baixes de la unitat dependent (2 punts d'un màxim de 2); es preveu també
un full de control de les entrades i sortides dels interns residents, amb detalls de la data, motiu i hora
prevista i real, i controlat per un professional (puntuació màxima de 2 punts). Així mateix, es preveu
l'aplicació d'un programa d'avaluació d ela conducta violenta basat en el model Risc-NecessitatResponsabilitat i centrat en l'individu (puntuació màxima de 2 punts). Obté 15 punts.
L'entitat fa proposta adequada de Programa d'Intervenció Individual, amb la definició d'objectius
que possibiliti la reinserció dels interns i afavoreixi el desistiment del delicte, així com aprofundeixi en
les habilitats socials i procuri un entorn sociofamiliar adequat (puntuació màxima de 2 punts). Per
aconseguir-ho, el programa fa una detecció de les necessitats de l'intern, juntament amb l'equip
multidisciplinari del centre penitenciari de referència (2 punts d'un màxima de 2), i proposa activitats
detallades pel programa individual de cada usuari (puntuació màxima de 2 punts). El programa detalla
també indicadors d'evolució cada sis mesos (puntuació màxima de 2 punts) i proposa coordinacions
amb el centre penitenciari (puntuació màxima de 2 punts), així com un seguiment i avaluació acurada
del programa (puntuació màxima de 2 punts). Dissenya també canals d'informació i comunicació amb
els usuaris de la unitat a través de la figura del tutor (3 punts de 3 possibles). Obté 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

LOT 2 – Unitat dependent al Barcelonès (Dones):
Empresa valorada: Llar de Pau Compañia Hijas de la Caridad Sant Vicente de Paul
Valoració
L'entitat obté la puntuació de 22,03 punts.
Pel que fa al punt 1 d'objectius, s'ajusten els objectius del projecte, les activitats a desenvolupar i els
recursos aportats. Concretament, l'actuació s'orienta a 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. Obté la màxima puntuació de 4 punts.
Quan al punt 2, de model de treball: es preveuen circuits de comunicació amb el Servei de Medi
Obert i Serveis Socials (SMOiSS) però no es concreten (0,5 punts d'un màxim de 3), si que es
concreten i programen les reunions amb l'equip del centre penitenciari (puntuació màxima de 2
punts), incorporant al programa individualitzat de tractament els acords presos amb l'equip del Centre.
Així mateix, concreta la informació dels interns que recull, però no concreta l'eina de recollida (1 punt
d'un màxima de 2), També consta un reglament intern del que s'informa a l'usuari (puntuació màxima
de 2 punts), i hi ha un model adequat de gestió d'altes i baixes de la unitat dependent (puntuació
màxima de 2 punts); es preveu també un full de control de les entrades i sortides dels interns
residents, vinculada a les activitats acordades, i controlat per un professional (2 punts d'un màxim de
2 punts). Pel punt 2, Obté 9,5 punts d'un màxim possible de 13 punts.
L'entitat fa proposta adequada de Programa d'Intervenció Individual, amb la definició d'objectius
que dona continuïtat a la tasca realitzada al centre penitenciari (puntuació màxima de 2 punts). Per
aconseguir-ho, l'entitat informa que detectarà les necessitats dels interns, però no recull els
instruments utilitzats per a fer les avaluacions, ni concreta coordinacions amb altres institucions o

6
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entitats de l'entorn comunitari (0,5 punts d'un màxim de 2 possibles). Proposa activitats pel programa
individual de cada usuari però no la concreta ni defineix els objectius de cada activitat. Tampoc
refereix la possibilitat de realitzar derivacions a entitats dels medi comunitari per afavorir la reinserció
(0,5 punts d'un màxim de 2) Tampoc defineix clarament els indicadors d'evolució (1 punt d'un màxim
de 2). Pel que fa a la coordinació del programa de tractament amb el centre penitenciari, exposa les
coordinacions però no inclou temporalitats (1,5 d'un màxim de 2), també proposa seguiments a través
de tutories setmanals registrades a l'agenda de tractament, però no especifica periodicitats en la
revisió del programa d'intervenció (1,5 punts d'un màxim de 2). Dissenya canals d'informació
apropiats de comunicació amb l'usuari, tant individualment amb el tutor com grupals (màxima
puntuació de 3 punts). Per l'apartat 3, obté 10 punts d'un màxim de 15.
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

LOT 3 – Unitat dependent a Terres de l'Ebre
Empresa valorada: Grup d'Esplai Blanquerna
Valoració
L'entitat obté la puntuació de 24,84 punts.
Pel que fa al punt 1 d'objectius, s'ajusten els objectius del projecte, les activitats a desenvolupar i els
recursos aportats. Concretament, l'actuació s'orienta a l'acompanyament en la rehabilitació i la
reinserció de la persona des d'un entorn de medi obert. Obté la màxima puntuació de 4 punts.
Quan al punt 2, de model de treball: es preveuen circuits de comunicació amb el Servei de Medi
Obert i Serveis Socials (SMOiSS) però no es concreten (1 punt d'un màxim de 3), si que es concreten
i calendaritzen les reunions amb l'equip del centre penitenciari, amb una ordre del dia (puntuació
màxima de 2 punts). Així mateix, concreta la informació que recull, tant de l'intern com de la família, i
com es coordina per compartir aquesta informació amb l'equip del centre penitenciari (puntuació
màxima de 2 punts), També proposa un reglament intern que reguli les normes de convivència i el
funcionament general del recurs (puntuació màxima de 2 punts). Proposa un model adequat de gestió
d'altes i baixes de la unitat dependent (puntuació màxima de 2 punts); es preveu també un full de
control de les entrades i sortides dels interns residents (2 punts d'un màxim de 2 punts). Pel punt 2,
Obté 11 punts d'un màxim possible de 13 punts.
L'entitat fa proposta adequada de Programa d'Intervenció Individual, amb la definició d'objectius de
cerca d'estabilitat laboral, convivència familiar i formació (puntuació màxima de 2 punts). Per
aconseguir-ho, l'entitat informa que detectarà les necessitats per mitjà d'entrevistes i coordinacions
amb els professionals de serveis socials i del centre penitenciari de referència (2 punts d'un màxim de
2 possibles). Proposa activitats encaminades a contrarestar les mancances detectades però manca
concreció (1,5 punts d'un màxim de 2). Tampoc concreta clarament els indicadors d'evolució (1,5
punts d'un màxim de 2). Pel que fa a la coordinació del programa de tractament amb el centre
penitenciari, exposa les coordinacions però no defineix els professionals responsables ni el seu paper
corresponent en la coordinació (1 punt d'un màxim de 2). També proposa seguiment durant
l'avaluació contínua, però no especifica periodicitats en la revisió del programa d'intervenció (1,5
punts d'un màxim de 2). Dissenya canals d'informació apropiats de comunicació amb l'usuari, però no
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

concreta la comunicació per escrit que dona a l'usuari (puntuació de 2 punts d'un màxim de 3). Per
l'apartat 3, obté 11.5 punts d'un màxim de 15.
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.

GENERALITAT DE CATALUNYA

26,5 * 30 / 32 = 24,84 punts

LOT 4 – Unitat dependent al Barcelonès (Homes):
Empresa valorada: Fundació Apip-Acam
Valoració
L'entitat obté la màxima puntuació, de 30 punts.
Pel que fa al punt 1 d'objectius, s'ajusten els objectius del projecte, les activitats a desenvolupar i els
recursos aportats. Concretament, l'actuació s'orienta cap a la reinserció i la prevenció del delicte, amb
l'objectiu d'aconseguir estabilitat laboral, aprofundir en les habilitats socials de l'intern i procurar-los un
entorn sociofamiliar positiu. Obté la puntuació màxima de 4 punts.
Quan al punt 2, de model de treball: es concreten els circuits de comunicació amb el Servei de Medi
Obert i Serveis Socials (SMOiSS), a demanda d'aquest (3 punts d'un màxim de 3), i amb l'equip del
centre penitenciari, participant en les reunions setmanals del centre, altres reunions puntuals i
contactes puntuals per correu electrònic o fax (puntuació màxima de 2 punts). Així mateix, s'assigna
una persona responsable de la Unitat, localitzable en tot moment; es concreta el protocol de recollida
d'informació, amb una fitxa tutorial individual i el seguiment amb informes d'entrevistes i seguiment
educatiu, tot això, en coordinació amb l'equip del centre penitenciari de referència (2 punts d'un
màxim de 2). També consta un reglament intern del que s'informa a l'usuari (puntuació màxima de 2
punts), i hi ha un model adequat de gestió d'altes i baixes de la unitat dependent (2 punts d'un màxim
de 2); es preveu també un full de control de les entrades i sortides dels interns residents, amb detalls
de la data, motiu i hora prevista i real, i controlat per un professional (puntuació màxima de 2 punts).
Obté la puntuació màxima de 13 punts.
L'entitat fa proposta adequada de Programa d'Intervenció Individual, amb la definició d'objectius
que possibiliti la reinserció dels interns i afavoreixi el desistiment del delicte, així com aprofundeixi en
les habilitats socials i procuri un entorn sociofamiliar adequat (puntuació màxima de 2 punts). Per
aconseguir-ho, el programa fa una detecció de les necessitats de l'intern, juntament amb l'equip
multidisciplinari del centre penitenciari de referència (2 punts d'un màxima de 2), i proposa activitats
detallades pel programa individual de cada usuari (puntuació màxima de 2 punts). El programa detalla
també indicadors d'evolució cada sis mesos (puntuació màxima de 2 punts) i proposa coordinacions
amb el centre penitenciari (puntuació màxima de 2 punts), així com un seguiment i avaluació acurada
del programa (puntuació màxima de 2 punts). Dissenya també canals d'informació i comunicació amb
els usuaris de la unitat a través de la figura del tutor (3 punts de 3 possibles). Obté la puntuació
màxima 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

8

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Albert Royo Agustin
24/05/2019

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

*0KOT8S9LBBFLVZ5I4SQ3DBEADG0AEDJP*
0KOT8S9LBBFLVZ5I4SQ3DBEADG0AEDJP

Data creació còpia:
21/06/2019 13:34:44
Data caducitat còpia:
21/06/2022 00:00:00
Pàgina 8 de 27

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

LOT 5 – Unitat dependent al Baix Llobregat:
Empresa valorada: Fundació Salut i Comunitat
Valoració

GENERALITAT DE CATALUNYA

L'entitat obté la puntuació de 29,06 punts.
Pel que fa al punt 1 d'objectius, s'ajusten els objectius del projecte, les activitats a desenvolupar i els
recursos aportats. Concretament, l'actuació s'orienta a acostar la persona interna a l'entorn social,
consolidar l'ocupació i la promoció professional, fomentant l'autonomia i l'autoresponsabilitat. Obté la
puntuació màxima de 4 punts.
Quan al punt 2, de model de treball: es concreten els circuits de comunicació amb el Servei de Medi
Obert i Serveis Socials (SMOiSS), amb especial atenció a l'actuació davant d'incidències (3 punts
d'un màxim de 3), i amb l'equip del centre penitenciari, participant en les reunions setmanals del
centre, en espais de coordinació amb els professionals del centre i amb l'equip directiu (puntuació
màxima de 2 punts). Es recull la informació de l'intern a través d'entrevistes, seguiments i
coordinacions amb l'equip del centre penitenciari (2 punts d'un màxim de 2). També consta un
reglament intern del que s'informa a l'usuari (puntuació màxima de 2 punts), i hi ha un model adequat
de gestió d'altes i baixes de la unitat dependent (2 punts d'un màxim de 2); es preveu també un full de
control de les entrades i sortides dels interns residents, amb detalls de la data, motiu i hora prevista i
real, i controlat per un professional (puntuació màxima de 2 punts). Obté la puntuació màxima de 13
punts.
L'entitat fa proposta adequada de Programa d'Intervenció Individual, amb la definició d'objectius de
treballar per la prevenció del delicte i la potenciació de les habilitats socials, vinculant la persona
interna al territori (puntuació màxima de 2 punts). Per aconseguir-ho, el programa fa una detecció de
les necessitats de l'intern, mitjançant entrevistes i tutories individuals, juntament amb l'equip
multidisciplinari del centre penitenciari de referència (2 punts d'un màxima de 2), i proposa activitats
detallades pel programa individual de cada usuari (puntuació màxima de 2 punts). El programa detalla
també indicadors d'evolució però no marca una temporalitat concreta per al seguiment d'aquests
indicadors (puntuació d'1,5 punts d'una puntuació màxima de 2 punts) i proposa coordinacions amb el
centre penitenciari (puntuació màxima de 2 punts), així com un seguiment i avaluació acurada del
programa, tot i que manca especificar la periodicitat de la revisió del programa d'intervenció
(puntuació d'1,5 punts sobre un màxim de 2 punts). Detalla també canals d'informació i comunicació
amb els usuaris de la unitat dependent (3 punts de 3 possibles). Obté la puntuació de 14 punts
sobre un màxim de 15 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.
31 * 30 / 32 = 29,06 punts
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LOT 6 – Unitat dependent al Bages:
Empresa valorada: Fundació Germà Tomàs Canet
Valoració

GENERALITAT DE CATALUNYA

L'entitat obté la puntuació de 21,56 punts.
Pel que fa al punt 1 d'objectius, s'ajusten els objectius del projecte, les activitats a desenvolupar i els
recursos aportats. Concretament, l'actuació s'orienta a l'acostament de la persona interna a l'entorn
social, i es treballa per promoure l'autonomia, independència i competència social, per fomentar
l'autoresponsabilitat i la preparació per la vida en llibertat . Obté la màxima puntuació de 4 punts.
Quan al punt 2, de model de treball: es preveuen circuits de comunicació amb el Servei de Medi
Obert i Serveis Socials (SMOiSS) per definir les línies estratègiques i la informació de gestió i
seguiment (puntuació màxima de 3 punts); es concreten les reunions amb l'equip del centre
penitenciari amb caràcter setmanal i altres coordinacions de seguiment (puntuació màxima de 2
punts). Pel que fa a la recollida d'informació, disposa d'una aplicació informàtica de gestió dels casos,
però no concreta la informació recollida per l'avaluació (1 punt d'un màxima de 2), També consta un
reglament intern del que s'informa a l'usuari per mitjà del tutor (puntuació màxima de 2 punts). Hi ha
un model adequat de gestió d'altes i baixes de la unitat dependent (puntuació màxima de 2 punts) i es
preveu també un full de control de les entrades i sortides dels interns residents, controlat per un
professional (2 punts d'un màxim de 2 punts). Pel punt 2, Obté 12 punts d'un màxim possible de
13 punts.
L'entitat fa proposta adequada de Programa d'Intervenció Individual, amb la definició d'objectius en
coordinació amb el centre penitenciari de referència i els recursos comunitaris (puntuació màxima de
2 punts). Per aconseguir-ho, l'entitat informa que detectarà les necessitats dels interns, però no fa
referència explícita als instruments d'avaluació utilitzats ni a la metodologia de treball concreta (0,5
punts d'un màxim de 2 possibles). Proposa activitats pel programa individual de cada usuari però no
inclou una proposta específica ni exposa la possibilitat de realitzar coordinacions amb entitats
externes (0,5 punts d'un màxim de 2). Defineix els indicadors d'evolució però no informa de la
temporalitat del seguiment d'aquests indicadors (1,5 punt d'un màxim de 2). Pel que fa a la
coordinació del programa de tractament amb el centre penitenciari, tan sols emmarca el
desenvolupament del PIT però no detalla periodicitat en la coordinació ni informa del rol dels
professionals que fan el seguiment (0 punts d'un màxim de 2). Pel que fa a la proposta de seguiment i
avaluació individual, presenta proposat en coordinació amb el centre penitenciari de referència i altres
professionals de la comunitat, però no detalla la periodicitat d'aquest seguiment (1,5 punts d'un màxim
de 2). Defineix canals d'informació amb l'usuari, però manca informació sobre la documentació escrita
que rep l'usuari (1 punt d'un màxim de 3 punts). Per l'apartat 3, obté 7 punts d'un màxim de 15.
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

GENERALITAT DE CATALUNYA

L'entitat obté la màxima puntuació, de 30 punts.
Pel que fa al punt 1 d'objectius, s'ajusten els objectius del projecte, les activitats a desenvolupar i els
recursos aportats. Concretament, l'actuació s'orienta cap a la reinserció i la prevenció del delicte, amb
l'objectiu d'aconseguir estabilitat laboral, aprofundir en les habilitats socials de l'intern i procurar-los un
entorn sociofamiliar positiu. Obté la puntuació màxima de 4 punts.
Quan al punt 2, de model de treball: es concreten els circuits de comunicació amb el Servei de Medi
Obert i Serveis Socials (SMOiSS), a demanda d'aquest (3 punts d'un màxim de 3), i amb l'equip del
centre penitenciari, participant en les reunions setmanals del centre, altres reunions puntuals i
contactes puntuals per correu electrònic o fax (puntuació màxima de 2 punts). Així mateix, s'assigna
una persona responsable de la Unitat, localitzable en tot moment; es concreta el protocol de recollida
d'informació, amb una fitxa tutorial individual i el seguiment amb informes d'entrevistes i seguiment
educatiu, tot això, en coordinació amb l'equip del centre penitenciari de referència (2 punts d'un
màxim de 2). També consta un reglament intern del que s'informa a l'usuari (puntuació màxima de 2
punts), i hi ha un model adequat de gestió d'altes i baixes de la unitat dependent (2 punts d'un màxim
de 2); es preveu també un full de control de les entrades i sortides dels interns residents, amb detalls
de la data, motiu i hora prevista i real, i controlat per un professional (puntuació màxima de 2 punts).
Obté la puntuació màxima de 13 punts.
L'entitat fa proposta adequada de Programa d'Intervenció Individual, amb la definició d'objectius
que possibiliti la reinserció dels interns i afavoreixi el desistiment del delicte, així com aprofundeixi en
les habilitats socials i procuri un entorn sociofamiliar adequat (puntuació màxima de 2 punts). Per
aconseguir-ho, el programa fa una detecció de les necessitats de l'intern, juntament amb l'equip
multidisciplinari del centre penitenciari de referència (2 punts d'un màxima de 2), i proposa activitats
detallades pel programa individual de cada usuari (puntuació màxima de 2 punts). El programa detalla
també indicadors d'evolució cada sis mesos (puntuació màxima de 2 punts) i proposa coordinacions
amb el centre penitenciari (puntuació màxima de 2 punts), així com un seguiment i avaluació acurada
del programa (puntuació màxima de 2 punts). Dissenya també canals d'informació i comunicació amb
els usuaris de la unitat a través de la figura del tutor (3 punts de 3 possibles). Obté la puntuació
màxima 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

GENERALITAT DE CATALUNYA

L'entitat obté la puntuació de 27,19 punts.
Pel que fa al punt 1 d'objectius, s'ajusten els objectius del projecte, les activitats a desenvolupar i els
recursos aportats. Concretament, l'actuació s'orienta a que les persones internes desenvolupin una
actitud de respecte a ells mateixos, a la família, i a la societat en general. Això es concreta treballant
l'autonomia i donant continuïtat al treball fet al centre penitenciari de referència. Obté la puntuació
màxima de 4 punts.
Quan al punt 2, de model de treball: es concreten els circuits de comunicació amb el Servei de Medi
Obert i Serveis Socials (SMOiSS), tant a nivell de funcionament del servei com per a fer el seguiment
de les persones internes (3 punts d'un màxim de 3), i amb l'equip del centre penitenciari, participant
en les reunions setmanals del centre i coordinant-se en el seguiment de les persones internes
(puntuació màxima de 2 punts). Es recull la informació de l'intern a través d'entrevistes, seguiments i
en les coordinacions amb l'equip del centre penitenciari (2 punts d'un màxim de 2). També consta un
reglament intern del que s'informa a l'usuari (puntuació màxima de 2 punts), i hi ha un model adequat
de gestió d'altes i baixes de la unitat dependent (2 punts d'un màxim de 2); es preveu també un
registre en què un professional deixa constància de les entrades i sortides i les incidències que es
produeixin (puntuació màxima de 2 punts). Obté la puntuació màxima de 13 punts.
L'entitat fa proposta adequada de Programa d'Intervenció Individual, amb la definició d'objectius de
treballar per preparar als interns per a la seva reinserció social (puntuació màxima de 2 punts). Per
aconseguir-ho, el programa fa una detecció de les necessitats de l'intern, que es van actualitzant
durant el tractament (2 punts d'un màxima de 2). També proposa activitats laborals i formatives, però
no inclou les activitats concretes de cada categoria (puntuació d'1,5 punts d'un màxim de 2 punts). El
programa detalla també indicadors d'evolució però no marca una temporalitat concreta per al
seguiment d'aquests indicadors (puntuació d'1,5 punts d'una puntuació màxima de 2 punts). Proposa
coordinacions amb el centre penitenciari (puntuació màxima de 2 punts), així com un seguiment i
avaluació acurada del programa, tot i que manca especificar la periodicitat de la revisió del programa
d'intervenció (puntuació d'1,5 punts sobre un màxim de 2 punts). Detalla també canals d'informació i
comunicació genèriques amb els usuaris de la unitat dependent però no especifica quin tipus de
comunicació s'estableix entre el tutor i la persona interna (1,5 punts d'un màxim de 3 punts). Obté la
puntuació de 12 punts sobre un màxim de 15 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

GENERALITAT DE CATALUNYA

L'entitat obté la puntuació de 23,44 punts.
Pel que fa al punt 1 d'objectius, s'ajusten els objectius del projecte, les activitats a desenvolupar i els
recursos aportats. Concretament, l'actuació s'orienta a l'acostament de la persona a l'entorn social,
acompanyant les internes en seu procés de reinserció i vinculant-les a la comunitat, per mitjà de la
potenciació de l'autonomia personal, la capacitat d'autogestió, l'increment de l'empleabilitat i la
consolidació dels aprenentatges adquirits en el medi institucional. Obté la màxima puntuació de 4
punts.
Quan al punt 2, de model de treball: es preveuen circuits de comunicació amb el Servei de Medi
Obert i Serveis Socials (SMOiSS) però no es concreten (1 punt d'un màxim de 3). Tampoc concreta la
metodologia de les reunions amb l'equip del centre penitenciari (0,5 punts d'un màxim de 2 punts).
Detalla la informació que recull i com es coordina per compartir aquesta informació amb l'equip del
centre penitenciari (puntuació màxima de 2 punts), També proposa un reglament intern en què es
recullen les normes de convivència del recurs (puntuació màxima de 2 punts). Proposa un model
adequat de gestió d'altes i baixes de la unitat dependent (puntuació màxima de 2 punts); es preveu
també un full de control de les entrades i sortides dels interns residents (2 punts d'un màxim de 2
punts). Pel punt 2, Obté 9,5 punts d'un màxim possible de 13 punts.
L'entitat fa proposta adequada de Programa d'Intervenció Individual, amb la definició d'objectius
per promoure la integració sociolaboral de la persona interna, minimitzar les conductes de risc i
ajustar-se a la realitat particular de cada interna (puntuació màxima de 2 punts). Per aconseguir-ho,
l'entitat informa que detectarà les necessitats per mitjà d'entrevistes, observació i coordinacions amb
els professionals de serveis socials i del centre penitenciari de referència (2 punts d'un màxim de 2
possibles). Proposa activitats en funció de les necessitats detectades i els objectius establerts en el
pla de treball (puntuació màxima de 2 punts). També concreta clarament els indicadors d'evolució,
que s'integren correctament en les àrees a valorar (puntuació màxima de 2 punts). Presenta un
projecte de coordinació del programa de tractament amb el centre penitenciari (2 punts d'un màxim de
2). També proposa seguiment durant l'avaluació contínua, però no especifica periodicitats en la
revisió del programa d'intervenció (1,5 punts d'un màxim de 2). No detalla canals d'informació amb
l'usuari (puntuació de 0 punts d'un màxim de 3). Per l'apartat 3, obté 11.5 punts d'un màxim de 15.
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 23,44
punts.
25 * 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

L'entitat obté la puntuació de 27,66 punts.
Pel que fa al punt 1 d'objectius, s'ajusten els objectius del projecte, les activitats a desenvolupar i els
recursos aportats. Concretament, l'actuació s'orienta a afavorir la inserció social mitjançant una
atenció integral i individualitzada, i es centra en l'àmbit de la vida quotidiana, en el procés de
reinserció i recerca de feina. Obté la puntuació màxima de 4 punts.
Quan al punt 2, de model de treball: es concreten els circuits de comunicació amb el Servei de Medi
Obert i Serveis Socials (SMOiSS) i defineix reunions en tres nivells: funcionament de la unitat, vessant
administratiu i seguiment del interns (3 punts d'un màxim de 3), i amb l'equip del centre penitenciari,
participant en les reunions periòdiques. S'explica de forma adient la metodologia organitzativa però
manca la concreció del sistema d'avaluació (1 punt d'una puntuació màxima de 2 punts). Es recull la
informació de l'intern en diferents moments: ingrés, adaptació, integració i preparació de la sortida.
S'inclouen els processos de recollida i traspàs d'informació (2 punts d'un màxim de 2). També consta
un reglament intern del que s'informa a l'usuari (puntuació màxima de 2 punts), i hi ha un model
adequat de gestió d'altes i baixes de la unitat dependent (2 punts d'un màxim de 2); es preveu també
un full de control de les entrades i sortides dels interns residents, amb detalls de la data, motiu i hora
prevista i real, i controlat per un professional (puntuació màxima de 2 punts). Obté la puntuació 12
punts sobre un màxim de 13.
L'entitat fa proposta adequada de Programa d'Intervenció Individual, amb la definició d'objectius
d'apostar per la persona i la seva possibilitat de canvi, resiliència, autonomia, consciència de
responsabilitat personal i respecte, treballant les àrees d'autonomia persona, integració social i
inserció laboral (puntuació màxima de 2 punts). Per aconseguir-ho, el programa fa una detecció de
les necessitats de l'intern, mitjançant les entrevistes personals, l'anàlisi d'informes i la coordinació
amb el centre penitenciari de referència (2 punts d'un màxima de 2), i proposa activitats detallades pel
programa individual de cada usuari (puntuació màxima de 2 punts). El programa detalla també
indicadors d'evolució però no marca una temporalitat concreta per al seguiment d'aquests indicadors
(puntuació d'1,5 punts d'una puntuació màxima de 2 punts) i proposa coordinacions amb el centre
penitenciari, tot i que defineix els professionals responsables de la Unitat ni el paper corresponent en
la coordinació (puntuació de 1,5 punt sobre un màxim de 2 punts). Així mateix, proposa un seguiment
i avaluació acurada del programa, tot i que manca especificar la periodicitat de la revisió del programa
d'intervenció (puntuació d'1,5 punts sobre un màxim de 2 punts). Detalla també canals d'informació i
comunicació amb els usuaris de la unitat dependent (3 punts de 3 possibles). Obté la puntuació de
13,5 punts sobre un màxim de 15 punts.
La puntuació final del LOT 10 és de 29.5 punts
La puntuació final de la Fundació Social Sant Ignasi de Loiola Arrels Sant Ignasi en el punt 1.a
del LOT 10 és de 27,66 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

L'entitat obté la puntuació de 29,06 punts.
Pel que fa al punt 1 d'objectius, s'ajusten els objectius del projecte, les activitats a desenvolupar i els
recursos aportats. Concretament, l'actuació s'orienta a l'acostament de la persona a l'entorn social i
planteja una atenció socioeducativa individualitzada, que permeti el procés positiu de reinserció
personal, familiar, social i laboral. Obté la puntuació màxima de 4 punts.
Quan al punt 2, de model de treball: es concreten els circuits de comunicació amb el Servei de Medi
Obert i Serveis Socials (SMOiSS) i es defineixen els diferents espais de reunions. (3 punts d'un
màxim de 3), i amb l'equip del centre penitenciari, participant en les reunions periòdiques del centre, i
en el traspàs d'informació dels interns entre el centre i la UD (puntuació màxima de 2 punts). Es recull
la informació de l'intern coordinadament amb els professionals del centre penitenciari de referència (2
punts d'un màxim de 2). També consta un reglament intern en què es recullen les normes de
convivència (puntuació màxima de 2 punts), i hi ha un model adequat de gestió d'altes i baixes de la
unitat dependent (2 punts d'un màxim de 2); es preveu també un full de control de les entrades i
sortides dels interns residents, controlat per un professional (puntuació màxima de 2 punts). Obté la
puntuació màxima de 13 punts.
L'entitat fa proposta adequada de Programa d'Intervenció Individual, amb la definició d'objectius
emmarcats dins del Programa Individual de Tractament, i classificats en les àrees personal sanitària,
laboral, formativa i normativa (puntuació màxima de 2 punts). Per aconseguir-ho, el programa fa una
detecció de les necessitats de l'intern, mitjançant entrevistes i tutories individuals, juntament amb
l'equip multidisciplinari del centre penitenciari de referència (2 punts d'un màxima de 2), i proposa
activitats detallades pel programa individual de cada usuari, tant de caràcter intern com extern a la
unitat (puntuació màxima de 2 punts). El programa detalla també indicadors d'evolució però no marca
una temporalitat concreta per al seguiment d'aquests indicadors (puntuació d'1,5 punts d'una
puntuació màxima de 2 punts) i proposa coordinacions amb el centre penitenciari, però no defineix els
professionals responsables i el paper de la unitat en la coordinació (puntuació d'1,5 punt d'un màxim
de 2 punts). També proposa un seguiment i avaluació acurada del programa, estructurat en els
moments de l'ingrés, l'estada i la sortida (puntuació màxima de 2 punts). Detalla també canals
d'informació i comunicació amb els usuaris de la unitat dependent (3 punts de 3 possibles). Obté la
puntuació de 14 punts sobre un màxim de 15 punts.
La puntuació final del LOT 11 és de 31 punts
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

GENERALITAT DE CATALUNYA

L'entitat obté la puntuació de 26,25 punts.
Pel que fa al punt 1 d'objectius, s'ajusten els objectius del projecte, les activitats a desenvolupar i els
recursos aportats. Concretament, l'actuació s'orienta a l'acostament de la persona a l'entorn social,
acompanyant les internes en seu procés de reinserció i vinculant-les a la comunitat, per mitjà de la
potenciació de l'autonomia personal, la capacitat d'autogestió, l'increment de l'ocupabilitat i la
consolidació dels aprenentatges adquirits en el medi institucional. Obté la màxima puntuació de 4
punts.
Quan al punt 2, de model de treball: es preveuen circuits de comunicació amb el Servei de Medi
Obert i Serveis Socials (SMOiSS) però no es concreten (1 punt d'un màxim de 3). Tampoc concreta la
metodologia de les reunions amb l'equip del centre penitenciari (0,5 punts d'un màxim de 2 punts).
Detalla la informació que recull i com es coordina per compartir aquesta informació amb l'equip del
centre penitenciari (puntuació màxima de 2 punts), També proposa un reglament intern en què es
recullen les normes de convivència del recurs (puntuació màxima de 2 punts). Proposa un model
adequat de gestió d'altes i baixes de la unitat dependent (puntuació màxima de 2 punts); es preveu
també un full de control de les entrades i sortides dels interns residents (2 punts d'un màxim de 2
punts). Obté 9,5 punts d'un màxim possible de 13 punts.
L'entitat fa proposta adequada de Programa d'Intervenció Individual, amb la definició d'objectius
per promoure la integració sociolaboral de la persona interna, minimitzar les conductes de risc i
ajustar-se a la realitat particular de cada interna (puntuació màxima de 2 punts). Per aconseguir-ho,
l'entitat informa que detectarà les necessitats per mitjà d'entrevistes, observació i coordinacions amb
els professionals de serveis socials i del centre penitenciari de referència (2 punts d'un màxim de 2
possibles). Proposa activitats en funció de les necessitats detectades i els objectius establerts en el
pla de treball (puntuació màxima de 2 punts). També concreta clarament els indicadors d'evolució,
que s'integren correctament en les àrees a valorar (puntuació màxima de 2 punts). Presenta un
projecte de coordinació del programa de tractament amb el centre penitenciari (2 punts d'un màxim de
2). També proposa seguiment durant l'avaluació contínua, però no especifica periodicitats en la
revisió del programa d'intervenció (1,5 punts d'un màxim de 2). Concreta els canals d'informació i
comunicació als usuaris (puntuació màxim de 3 punts). Obté 14.5 punts d'un màxim de 15.
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

L'entitat obté la màxima puntuació, de 30 punts.
Pel que fa al punt 1 d'objectius, s'ajusten els objectius del projecte, les activitats a desenvolupar i els
recursos aportats. Concretament, l'actuació s'orienta cap a la reinserció i la prevenció del delicte, amb
l'objectiu d'aconseguir estabilitat laboral, aprofundir en les habilitats socials de l'intern i procurar-los un
entorn sociofamiliar positiu. Obté la puntuació màxima de 4 punts.
Quan al punt 2, de model de treball: es concreten els circuits de comunicació amb el Servei de Medi
Obert i Serveis Socials (SMOiSS), a demanda d'aquest (3 punts d'un màxim de 3), i amb l'equip del
centre penitenciari, participant en les reunions setmanals del centre, altres reunions puntuals i
contactes puntuals per correu electrònic o fax (puntuació màxima de 2 punts). Així mateix, s'assigna
una persona responsable de la Unitat, localitzable en tot moment; es concreta el protocol de recollida
d'informació, amb una fitxa tutorial individual i el seguiment amb informes d'entrevistes i seguiment
educatiu, tot això, en coordinació amb l'equip del centre penitenciari de referència (2 punts d'un
màxim de 2). També consta un reglament intern del que s'informa a l'usuari (puntuació màxima de 2
punts), i hi ha un model adequat de gestió d'altes i baixes de la unitat dependent (2 punts d'un màxim
de 2); es preveu també un full de control de les entrades i sortides dels interns residents, amb detalls
de la data, motiu i hora prevista i real, i controlat per un professional (puntuació màxima de 2 punts).
Obté la puntuació màxima de 13 punts.
L'entitat fa proposta adequada de Programa d'Intervenció Individual, amb la definició d'objectius
que possibiliti la reinserció dels interns i afavoreixi el desistiment del delicte, així com aprofundeixi en
les habilitats socials i procuri un entorn sociofamiliar adequat (puntuació màxima de 2 punts). Per
aconseguir-ho, el programa fa una detecció de les necessitats de l'intern, juntament amb l'equip
multidisciplinari del centre penitenciari de referència (2 punts d'un màxima de 2), i proposa activitats
detallades pel programa individual de cada usuari (puntuació màxima de 2 punts). El programa detalla
també indicadors d'evolució cada sis mesos (puntuació màxima de 2 punts) i proposa coordinacions
amb el centre penitenciari (puntuació màxima de 2 punts), així com un seguiment i avaluació acurada
del programa (puntuació màxima de 2 punts). Dissenya també canals d'informació i comunicació amb
els usuaris de la unitat a través de la figura del tutor (3 punts de 3 possibles). Obté la puntuació
màxima de 15 punts.
La puntuació final del LOT 13 és de 32 punts
La puntuació final de la Fundació Apip-Acam en el punt 1.a del LOT 13 és de 30 punts.
32* 30 / 32 = 30 punts
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LOT 14 – Unitat dependent Barcino:
Empresa valorada: Fundació Salut i Comunitat
Valoració

GENERALITAT DE CATALUNYA

L'entitat obté la puntuació de 29,58 punts.
Pel que fa al punt 1 d'objectius, s'ajusten els objectius del projecte, les activitats a desenvolupar i els
recursos aportats. Concretament, l'actuació s'orienta a 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. Obté la puntuació màxima de 4 punts.
Quan al punt 2, de model de treball: es concreten els circuits de comunicació amb el Servei de Medi
Obert i Serveis Socials (SMOiSS), amb especial atenció a l'actuació davant d'incidències (3 punts
d'un màxim de 3), i amb l'equip del centre penitenciari, participant en les reunions setmanals del
centre, en espais de coordinació amb els professionals del centre i amb l'equip directiu (puntuació
màxima de 2 punts). Es recull la informació de l'intern a través d'entrevistes, seguiments i
coordinacions amb l'equip del centre penitenciari i altres serveis implicats (2 punts d'un màxim de 2).
També consta un reglament intern del que s'informa a l'usuari (puntuació màxima de 2 punts), i hi ha
un model adequat de gestió d'altes i baixes de la unitat dependent (2 punts d'un màxim de 2); es
preveu també un full de control de les entrades i sortides dels interns residents, amb detalls de la
data, motiu i hora prevista i real, i controlat per un professional (puntuació màxima de 2 punts). La
proposta contempla també un horari diferenciat adaptat al procés evolutiu de l'intern en les diferents
etapes d'acollida i abordatge terapèutic, un segon moment d'assoliment d'objectius i la darrera etapa
de consolidació d'objectius i seguiment. Pel que fa al model de contingències a aplicar d'acord amb el
procés evolutiu de l'intern, es detallen respostes a situacions específiques que requereixen d'una
intervenció i un abordatge immediat per part dels professionals (puntuació màxima de 2 punts) Obté
la puntuació màxima de 17 punts.
L'entitat fa proposta adequada de Programa d'Intervenció Individual, amb la definició d'objectius de
treballar reinserció de les persones ateses i la prevenció del delicte desenvolupant un programa
d'intervenció psicoterapèutic i socioeducatiu (puntuació màxima de 2 punts). Per aconseguir-ho, el
programa fa una detecció de les necessitats de l'intern, mitjançant entrevistes i tutories individuals,
juntament amb l'equip multidisciplinari del centre penitenciari de referència (2 punts d'un màxima de
2), i proposa activitats detallades pel programa individual de cada usuari (puntuació màxima de 2
punts). El programa detalla també indicadors d'evolució però no marca una temporalitat concreta per
al seguiment d'aquests indicadors (puntuació d'1,5 punts d'una puntuació màxima de 2 punts) i
proposa coordinacions amb el centre penitenciari (puntuació màxima de 2 punts), així com un
seguiment i avaluació setmanal del programa d'intervenció, amb itineraris integrals de reinserció
sociolaboral (puntuació màxima de 2 punts). Detalla també canals d'informació i comunicació amb els
usuaris de la unitat dependent (3 punts de 3 possibles). Obté la puntuació de 14,5 punts sobre un
màxim de 15 punts.
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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2. Criteris de valoració automàtica (sobre C) fins a 45 punts
2.A Oferta econòmica fins a 45 punts
El preu màxims de licitació, calculat per a 3 anys d’execució és de 6.408.312,00 € (IVA exclòs)

GENERALITAT DE CATALUNYA

Per lots, els preus màxima de licitació són els següents, calculats per a 3 anys d'execució:
Lot

Unitats dependents

Import de licitació (1)

1

unitat dependent al Vallès Oriental

1.398.496,00 €

2

unitat dependent al Barcelonès (Dones)

429.632,00 €

3

unitat dependent a Terres de l’Ebre

390.176,00 €

4

unitat dependent al Barcelonès (Homes)

455.936,00 €

5

unitat dependent al Baix Llobregat

377.024,00 €

6

unitat dependent al Bages

434.016,00 €

7

Unitat Dependent Maresme

334.280,00 €

8

Unitat Dependent Vallès

337.568,00 €

9

Unitat Dependent Punt i Seguit

309.976,00 €

10

Unitat Dependent Segrià

307.976,00 €

11

Unitat Dependent Alt Emportà

377.024,00 €

12

Unitat Dependent Les Vinyes

377.024,00 €

13

Unitat Dependent Antoni Gaudí

377.024,00 €

14

Unitat Dependent Barcino

504.160,00 €

Es valora l’oferta més econòmica amb la màxima puntuació de 35 punts i la resta rebrà una puntuació
inversament proporcional a la de l’oferta més econòmica, d'acord amb el càlcul següent:

=

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Ov = Oferta a valorar
Om = Oferta més econòmica
IL = Import de licitació
P = Punts oferta econòmica (35 punts)

Un cop comprovats els càlculs de la única oferta presentada a cadascun dels lots es confirma que hi
ha una errada en el lot 10, en l’oferta econòmica presentada per l’entitat Fundació Social Sant Ignasi
de Loiola, Arrels Sant Ignasi. L’any 2020 és de traspàs (366 dies) però s’han multiplicat els preus
unitaris erròniament per 365 dies en comptes de366. Segons s’estipula a l’Annex 4 (Instruccions per
emplenar el model d’oferta econòmica) del Plec de Clàusules Administratives Particulars, la Mesa ha
tornat a calcular correctament l’oferta a partir dels preus unitaris oferts, multiplicant-los pels 366 dies
de l’any 2020. I recalculant el preu total de l’oferta per als anys 2019, 2020 i 2021. Amb un total
esmenat de 307.976,00 euros.
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L’oferta de la Fundació Apip-Acam, que licita al lot 1, no presenta cap baixa respecte del preu de
licitació i, atès que és l'única entitat que licita per al lot 1, rep la màxima puntuació: 35 punts.
Pel que fa al lot 2, es presenta a licitació l'entitat Llar de Pau Compañia Hijas de la Caridad Sant
Vicente de Paul, i no presenta cap baixa respecte del preu de licitació i, atès que és l'única entitat
que licita per al lot 2, rep la màxima puntuació: 35 punts.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Pel que fa al lot 3, l'entitat Grup d'Esplai Blanquerna presenta una oferta econòmica sense cap
baixa respecte del preu de licitació i, atès que és l'única entitat que licita per al lot 3, rep la màxima
puntuació: 35 punts.
Pel que fa al lot 4, es presenta a licitació la Fundació Apip-Acam, i no presenta cap baixa respecte
del preu de licitació i, atès que és l'única entitat que licita per al lot 4, rep la màxima puntuació: 35
punts.
Quant al lot 5, la Fundació Salut i Comunitat presenta una oferta econòmica sense cap baixa
respecte del preu de licitació i, atès que és l'única entitat que licita per al lot 5, rep la màxima
puntuació: 35 punts.
L’oferta de la Fundació Germà Tomàs Canet, que licita al lot 6, no presenta cap baixa respecte del
preu de licitació i, atès que és l'única entitat que licita per al lot 6, rep la màxima puntuació: 35 punts.
Pel que fa al lot 7, es presenta a licitació la Fundació Apip-Acam, i no presenta cap baixa respecte
del preu de licitació i, atès que és l'única entitat que licita per al lot 7, rep la màxima puntuació: 35
punts.
L’oferta de la Fundació Mercè Fontanilles, que licita al lot 8, no presenta cap baixa respecte del
preu de licitació i, atès que és l'única entitat que licita per al lot 8, rep la màxima puntuació: 35 punts.
Pel que fa al lot 9, la Fundació pel Suport Social Solidari presenta una oferta econòmica sense cap
baixa respecte del preu de licitació i, atès que és l'única entitat que licita per al lot 9, rep la màxima
puntuació: 35 punts.
Quant al lot 10, la Fundació Social Sant Ignasi de Loiola Arrels Sant Ignasi presenta una oferta
econòmica sense cap baixa respecte del preu de licitació i, atès que és l'única entitat que licita per al
lot 10, rep la màxima puntuació: 35 punts.
Pel que fa al lot 11, es presenta a licitació l'entitat Suara Serveis SCCL, i no presenta cap baixa
respecte del preu de licitació i, atès que és l'única entitat que licita per al lot 11, rep la màxima
puntuació: 35 punts.
Pel que fa al lot 12, la Fundació pel Suport Social Solidari presenta una oferta econòmica sense
cap baixa respecte del preu de licitació i, atès que és l'única entitat que licita per al lot 12, rep la
màxima puntuació: 35 punts.
Pel que fa al lot 13, es presenta a licitació la Fundació Apip-Acam, i no presenta cap baixa respecte
del preu de licitació i, atès que és l'única entitat que licita per al lot 13, rep la màxima puntuació: 35
punts.
Finalment, pel que fa al lot 14, la Fundació Salut i Comunitat presenta una oferta econòmica sense
cap baixa respecte del preu de licitació i, atès que és l'única entitat que licita per al lot 14, rep la
màxima puntuació: 35 punts.
Es detalla en el quadre següent la puntuació atorgada a cadascuna de les entitats:

20

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Albert Royo Agustin
24/05/2019

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

*0KOT8S9LBBFLVZ5I4SQ3DBEADG0AEDJP*
0KOT8S9LBBFLVZ5I4SQ3DBEADG0AEDJP

Data creació còpia:
21/06/2019 13:34:44
Data caducitat còpia:
21/06/2022 00:00:00
Pàgina 20 de 27

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Unitats dependents

Preus màxims
licitació (1)

Preus Oferta

1

unitat dependent al Vallès Oriental

1.398.496,00 €

2

unitat dependent al Barcelonès (Dones)

429.632,00 €

3

unitat dependent a Terres de l’Ebre

4

GENERALITAT DE CATALUNYA

Lot

% Baixa

Puntuació

1.398.496,00 €

0,00

35

429.632,00 €

0,00

35

390.176,00 €

390.176,00 €

0,00

35

unitat dependent al Barcelonès (Homes)

455.936,00 €

455.936,00 €

0,00

35

5

unitat dependent al Baix Llobregat

377.024,00 €

377.024,00 €

0,00

35

6

unitat dependent al Bages

434.016,00 €

434.016,00 €

0,00

35

7

Unitat Dependent Maresme

334.280,00 €

334.280,00 €

0,00

35

8

Unitat Dependent Vallès

337.568,00 €

337.568,00 €

0,00

35

9

Unitat Dependent Punt i Seguit

309.976,00 €

309.976,00 €

0,00

35

10

Unitat Dependent Segrià

307.976,00 €

307.976,00 €

0,00

35

11

Unitat Dependent Alt Emportà

377.024,00 €

377.024,00 €

0,00

35

12

Unitat Dependent Les Vinyes

377.024,00 €

377.024,00 €

0,00

35

13

Unitat Dependent Antoni Gaudí

377.024,00 €

377.024,00 €

0,00

35

14

Unitat Dependent Barcino

504.160,00 €

504.160,00 €

0,00

35

(1)

(1) Import exempt d'IVA

Finalment, respecte als criteris de valoració d’aplicació automàtica quan només es valori una oferta,
es comprova que cap oferta compleix la condició que la baixa de l’oferta econòmica respecte al preu
de licitació és superior al 25%, d’acord amb el quadre següent:

Lot

Unitats dependents

% Baixa

1) Baixa temerària
>25%

1

unitat dependent al Vallès Oriental

0,00

No desproporcionada

2

unitat dependent al Barcelonès (Dones)

0,00

No desproporcionada

3

unitat dependent a Terres de l’Ebre

0,00

No desproporcionada

4

unitat dependent al Barcelonès (Homes)

0,00

No desproporcionada

5

unitat dependent al Baix Llobregat

0,00

No desproporcionada

6

unitat dependent al Bages

0,00

No desproporcionada

7

Unitat Dependent Maresme

0,00

No desproporcionada

8

Unitat Dependent Vallès

0,00

No desproporcionada

9

Unitat Dependent Punt i Seguit

0,00

No desproporcionada

10

Unitat Dependent Segrià

0,00

No desproporcionada

11

Unitat Dependent Alt Emportà

0,00

No desproporcionada

12

Unitat Dependent Les Vinyes

0,00

No desproporcionada

13

Unitat Dependent Antoni Gaudí

0,00

No desproporcionada

14

Unitat Dependent Barcino

0,00

No desproporcionada
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2.B Oferta de preu diari per a places no ocupades
Una vegada revisada la documentació, es valoren les ofertes presentades per les entitats licitadores a
l'annex 2-B, Declaració relativa a l'oferta de preu diari per plaça no ocupada
L’oferta de la Fundació Apip-Acam, que licita al lot 1, no presenta cap baixa respecte del preu de
licitació i, atès que és l'única entitat que licita per al lot 1, rep la màxima puntuació: 12 punts.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Pel que fa al lot 2, es presenta a licitació l'entitat Llar de Pau Compañia Hijas de la Caridad Sant
Vicente de Paul, i no presenta cap baixa respecte del preu de licitació i, atès que és l'única entitat
que licita per al lot 2, rep la màxima puntuació: 12 punts.
Pel que fa al lot 3, l'entitat Grup d'Esplai Blanquerna presenta una oferta econòmica sense cap
baixa respecte del preu de licitació i, atès que és l'única entitat que licita per al lot 3, rep la màxima
puntuació: 12 punts.
Pel que fa al lot 4, es presenta a licitació la Fundació Apip-Acam, i presenta una baixa del 8,33%
respecte del preu de licitació i, atès que és l'única entitat que licita per al lot 4, rep la màxima
puntuació: 12 punts.
Quant al lot 5, la Fundació Salut i Comunitat presenta una oferta econòmica sense cap baixa
respecte del preu de licitació i, atès que és l'única entitat que licita per al lot 5, rep la màxima
puntuació: 12 punts.
L’oferta de la Fundació Germà Tomàs Canet, que licita al lot 6, no presenta cap baixa respecte del
preu de licitació i, atès que és l'única entitat que licita per al lot 6, rep la màxima puntuació: 12 punts.
Pel que fa al lot 7, es presenta a licitació la Fundació Apip-Acam, i no presenta cap baixa respecte
del preu de licitació i, atès que és l'única entitat que licita per al lot 7, rep la màxima puntuació: 12
punts.
L’oferta de la Fundació Mercè Fontanilles, que licita al lot 8, no presenta cap baixa respecte del
preu de licitació i, atès que és l'única entitat que licita per al lot 8, rep la màxima puntuació: 12 punts.
Pel que fa al lot 9, la Fundació pel Suport Social Solidari presenta una oferta econòmica sense cap
baixa respecte del preu de licitació i, atès que és l'única entitat que licita per al lot 9, rep la màxima
puntuació: 12 punts.
Quant al lot 10, la Fundació Social Sant Ignasi de Loiola Arrels Sant Ignasi presenta una oferta
econòmica sense cap baixa respecte del preu de licitació i, atès que és l'única entitat que licita per al
lot 10, rep la màxima puntuació: 12 punts.
Pel que fa al lot 11, es presenta a licitació l'entitat Suara Serveis SCCL, i no presenta cap baixa
respecte del preu de licitació i, atès que és l'única entitat que licita per al lot 11, rep la màxima
puntuació: 12 punts.
Pel que fa al lot 12, la Fundació pel Suport Social Solidari presenta una oferta econòmica sense
cap baixa respecte del preu de licitació i, atès que és l'única entitat que licita per al lot 12, rep la
màxima puntuació: 12 punts.
Pel que fa al lot 13, es presenta a licitació la Fundació Apip-Acam, i presenta una baixa del 8,33%
respecte del preu de licitació i, atès que és l'única entitat que licita per al lot 13, rep la màxima
puntuació: 12 punts.
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Finalment, pel que fa al lot 14, la Fundació Salut i Comunitat presenta una oferta econòmica sense
cap baixa respecte del preu de licitació i, atès que és l'única entitat que licita per al lot 14, rep la
màxima puntuació: 12 punts.
Es detalla en el quadre següent la puntuació atorgada a cadascuna de les entitats:

GENERALITAT DE CATALUNYA

Lot

Preus màxims
plaça no
ocupada (1)

Unitats dependents

Oferta plaça no
ocupada (1)

% Baixa

Puntuació

1

unitat dependent al Vallès Oriental

21,00 €

21,00 €

0,00

12

2

unitat dependent al Barcelonès (Dones)

21,00 €

21,00 €

0,00

12

3

unitat dependent a Terres de l’Ebre

12,00 €

12,00 €

0,00

12

4

unitat dependent al Barcelonès (Homes)

12,00 €

11,00 €

-8,33

12

5

unitat dependent al Baix Llobregat

12,00 €

12,00 €

0,00

12

6

unitat dependent al Bages

12,00 €

12,00 €

0,00

12

7

Unitat Dependent Maresme

12,00 €

12,00 €

0,00

12

8

Unitat Dependent Vallès

12,00 €

12,00 €

0,00

12

9

Unitat Dependent Punt i Seguit

17,00 €

17,00 €

0,00

12

10

Unitat Dependent Segrià

17,00 €

17,00 €

0,00

12

11

Unitat Dependent Alt Emportà

12,00 €

12,00 €

0,00

12

12

Unitat Dependent Les Vinyes

12,00 €

12,00 €

0,00

12

13

Unitat Dependent Antoni Gaudí

12,00 €

11,00 €

-8,33

12

14

Unitat Dependent Barcino

17,00 €

17,00 €

0,00

12

2.C Programes de formació continua dels treballadors, programes adreçats als usuaris del
servei, suport tècnic i millora contínua de l'entitat o empresa licitadora.
Una vegada revisada la documentació, es valoren les ofertes de les entitats licitadores mitjançant el
model de l'annex 2-C de la manera següent
2.c.1 Oferir programes de formació sobre l'objecte del contracte als treballadors de l'empresa o
entitat licitadora destinats a l’execució del contracte. Fins a un màxim de 8 punts, de la manera
següent:
• 2 punts per a cada programa de formació ofert, d'un mínim de 10 hores cadascun
2.c.2 Oferir un programa d'activitats formatives, lúdiques, d'inserció laboral i cultural dirigit als
usuaris del servei, que serveixi perquè aquest faci xarxa amb el seu entorn, i orientat a la
reinserció social. Fins a un màxim de 8 punts, que es valoraran de la manera següent:
• 2 punt per oferir activitats formatives
• 2 punt per oferir activitats lúdiques
• 2 punts per oferir activitats d’inserció laboral
• 2 punt per oferir activitats culturals
2.c.3 Tenir un programa de millora contínua basada en enquestes de satisfacció als usuaris. A
l'enquesta s'han d'incloure aspectes relacionats amb les instal·lacions, així com els serveis
dels professionals que executen el contracte i un apartat de propostes de millora. Fins a un
màxim de 7 punts, de la manera següent:
• 7 punts per oferir el programa i 0 punts per no oferir el programa
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GENERALITAT DE CATALUNYA

Pel que fa al criteri 2.c.1, la Fundació Apip-Acam, que licita al lot 1, declara que oferirà 2
programes de formació d'un mínim de 10 hores cadascun, per la qual cosa rep 4 punts. Respecte del
criteri 2.c.2, l'entitat declara que oferirà activitats formatives, lúdiques, d'inserció laboral i culturals, per
la qual cosa rep la màxima puntuació de 8 punts. Així mateix, la Fundació declara que, pel criteri
2.c.3 té un programa de millora contínua basada en enquestes de satisfacció als usuaris, i rep 7
punts. En total, pel criteri 2.c, l'entitat rep 19 punts.
L'entitat Llar de Pau Compañia Hijas de la Caridad Sant Vicente de Paul, que licita al lot 2, declara
que oferirà 4 programes de formació d'un mínim de 10 hores cadascun, per la qual cosa rep la
màxima puntuació de 8 punts. Respecte del criteri 2.c.2, l'entitat declara que oferirà activitats
formatives, lúdiques, d'inserció laboral i culturals, per la qual cosa rep la màxima puntuació de 8
punts. Així mateix, la Fundació declara que, pel criteri 2.c.3 té un programa de millora contínua
basada en enquestes de satisfacció als usuaris, i rep 7 punts. En total, pel criteri 2.c, l'entitat rep la
màxima puntuació de 23 punts.
Pel que fa al lot 3, l'entitat Grup d'Esplai Blanquerna, declara que oferirà 4 programes de formació
d'un mínim de 10 hores cadascun, per la qual cosa rep la màxima puntuació de 8 punts. Respecte
del criteri 2.c.2, l'entitat declara que oferirà activitats formatives, lúdiques, d'inserció laboral i culturals,
per la qual cosa rep la màxima puntuació de 8 punts. Així mateix, l'entitat declara que, pel criteri 2.c.3
té un programa de millora contínua basada en enquestes de satisfacció als usuaris, i rep 7 punts. En
total, pel criteri 2.c, l'entitat rep la màxima puntuació de 23 punts.
Pel que fa al criteri 2.c.1, la Fundació Apip-Acam, que licita al lot 4, declara que oferirà 2
programes de formació d'un mínim de 10 hores cadascun, per la qual cosa rep 4 punts. Respecte del
criteri 2.c.2, l'entitat declara que oferirà activitats formatives, lúdiques, d'inserció laboral i culturals, per
la qual cosa rep la màxima puntuació de 8 punts. Així mateix, la Fundació declara que, pel criteri
2.c.3 té un programa de millora contínua basada en enquestes de satisfacció als usuaris, i rep 7
punts. En total, pel criteri 2.c, l'entitat rep 19 punts.
La Fundació Salut i Comunitat, que licita al lot 5, declara que oferirà 4 programes de formació d'un
mínim de 10 hores cadascun, per la qual cosa rep la màxima puntuació de 8 punts. Respecte del
criteri 2.c.2, l'entitat declara que oferirà activitats formatives, lúdiques, d'inserció laboral i culturals, per
la qual cosa rep la màxima puntuació de 8 punts. Així mateix, la Fundació declara que, pel criteri
2.c.3 té un programa de millora contínua basada en enquestes de satisfacció als usuaris, i rep 7
punts. En total, pel criteri 2.c, l'entitat rep la màxima puntuació de 23 punts.
Pel que fa al lot 6, la Fundació Germà Tomàs Canet, declara que oferirà 3 programes de formació
d'un mínim de 10 hores cadascun, per la qual cosa rep 6 punts. Respecte del criteri 2.c.2, l'entitat
declara que oferirà activitats d'inserció laboral, per la qual cosa rep la puntuació de 2 punts. Així
mateix, la Fundació declara que, pel criteri 2.c.3 té un programa de millora contínua basada en
enquestes de satisfacció als usuaris, i rep 7 punts. En total, pel criteri 2.c, l'entitat rep 15 punts.
Pel que fa al criteri 2.c.1, la Fundació Apip-Acam, que licita al lot 7, declara que oferirà 2
programes de formació d'un mínim de 10 hores cadascun, per la qual cosa rep 4 punts. Respecte del
criteri 2.c.2, l'entitat declara que oferirà activitats formatives, lúdiques, d'inserció laboral i culturals, per
la qual cosa rep la màxima puntuació de 8 punts. Així mateix, la Fundació declara que, pel criteri
2.c.3 té un programa de millora contínua basada en enquestes de satisfacció als usuaris, i rep 7
punts. En total, pel criteri 2.c, l'entitat rep 19 punts.
La Fundació Mercè Fontanilles, que licita al lot 8, declara que oferirà 4 programes de formació d'un
mínim de 10 hores cadascun, per la qual cosa rep la màxima puntuació de 8 punts. Respecte del
criteri 2.c.2, l'entitat declara que oferirà activitats formatives, lúdiques, d'inserció laboral i culturals, per
la qual cosa rep la màxima puntuació de 8 punts. Així mateix, la Fundació declara que, pel criteri
2.c.3 té un programa de millora contínua basada en enquestes de satisfacció als usuaris, i rep 7
punts. En total, pel criteri 2.c, l'entitat rep la màxima puntuació de 23 punts.
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Pel que fa al lot 9, la Fundació pel Suport Social Solidari declara que oferirà 4 programes de
formació d'un mínim de 10 hores cadascun, per la qual cosa rep la màxima puntuació de 8 punts.
Respecte del criteri 2.c.2, l'entitat declara que oferirà activitats formatives, lúdiques, d'inserció laboral i
culturals, per la qual cosa rep la màxima puntuació de 8 punts. Així mateix, la Fundació declara que,
pel criteri 2.c.3 té un programa de millora contínua basada en enquestes de satisfacció als usuaris, i
rep 7 punts. En total, pel criteri 2.c, l'entitat rep la màxima puntuació de 23 punts.
Quant al lot 10, la Fundació Social Sant Ignasi de Loiola Arrels Sant Ignasi declara que oferirà 4
programes de formació d'un mínim de 10 hores cadascun, per la qual cosa rep la màxima puntuació
de 8 punts. Respecte del criteri 2.c.2, l'entitat declara que oferirà activitats formatives, lúdiques,
d'inserció laboral i culturals, per la qual cosa rep la màxima puntuació de 8 punts. Així mateix, la
Fundació declara que, pel criteri 2.c.3 té un programa de millora contínua basada en enquestes de
satisfacció als usuaris, i rep 7 punts. En total, pel criteri 2.c, l'entitat rep la màxima puntuació de 23
punts.
Pel que fa al lot 11, l'entitat Suara Serveis SCCL declara que oferirà 4 programes de formació d'un
mínim de 10 hores cadascun, per la qual cosa rep la màxima puntuació de 8 punts. Respecte del
criteri 2.c.2, l'entitat declara que oferirà activitats formatives, lúdiques, d'inserció laboral i culturals, per
la qual cosa rep la màxima puntuació de 8 punts. Així mateix, la Fundació declara que, pel criteri
2.c.3 té un programa de millora contínua basada en enquestes de satisfacció als usuaris, i rep 7
punts. En total, pel criteri 2.c, l'entitat rep la màxima puntuació de 23 punts.
Pel que fa al lot 12, la Fundació pel Suport Social Solidari declara que oferirà 4 programes de
formació d'un mínim de 10 hores cadascun, per la qual cosa rep la màxima puntuació de 8 punts.
Respecte del criteri 2.c.2, l'entitat declara que oferirà activitats formatives, lúdiques, d'inserció laboral i
culturals, per la qual cosa rep la màxima puntuació de 8 punts. Així mateix, la Fundació declara que,
pel criteri 2.c.3 té un programa de millora contínua basada en enquestes de satisfacció als usuaris, i
rep 7 punts. En total, pel criteri 2.c, l'entitat rep la màxima puntuació de 23 punts.
Pel que fa al criteri 2.c.1, la Fundació Apip-Acam, que licita al lot 13, declara que oferirà 2
programes de formació d'un mínim de 10 hores cadascun, per la qual cosa rep 4 punts. Respecte del
criteri 2.c.2, l'entitat declara que oferirà activitats formatives, lúdiques, d'inserció laboral i culturals, per
la qual cosa rep la màxima puntuació de 8 punts. Així mateix, la Fundació declara que, pel criteri
2.c.3 té un programa de millora contínua basada en enquestes de satisfacció als usuaris, i rep 7
punts. En total, pel criteri 2.c, l'entitat rep 19 punts.
Finalment, pel que fa al lot 14, la Fundació Salut i Comunitat declara que oferirà 4 programes de
formació d'un mínim de 10 hores cadascun, per la qual cosa rep la màxima puntuació de 8 punts.
Respecte del criteri 2.c.2, l'entitat declara que oferirà activitats formatives, lúdiques, d'inserció laboral i
culturals, per la qual cosa rep la màxima puntuació de 8 punts. Així mateix, la Fundació declara que,
pel criteri 2.c.3 té un programa de millora contínua basada en enquestes de satisfacció als usuaris, i
rep 7 punts. En total, pel criteri 2.c, l'entitat rep la màxima puntuació de 23 punts.
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Es detalla en el quadre següent la puntuació atorgada per al criteri 2.C:

GENERALITAT DE CATALUNYA

2.c.1
Lot

Unitats dependents

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Fundació Apip-Acam
Llar de Pau
Grup d'Esplai Blanquerna
Fundació Apip-Acam
Fundació Salut i Comunitat
Fundació Germà Tomàs Canet
Fundació Apip-Acam
Fundació Mercè Fontanilles
Fundació pel Suport Social Solidari
Sant Ignasi de Loiola
Suara Serveis SCCL
Fundació pel Suport Social Solidari
Fundació Apip-Acam
Fundació Salut i Comunitat

Punt.
Màx
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

2.c.2
Punt.
Entitat
4
8
8
4
8
6
4
8
8
8
8
8
4
8

Punt.
Màx
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

2.c.3
Punt.
Entitat
8
8
8
8
8
2
8
8
8
8
8
8
8
8

Punt.
Màx
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Punt.
Entitat
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

TOTAL
19
23
23
19
23
15
19
23
23
23
23
23
19
23

Com a conclusió, atès que cap de les ofertes presentades és considerada desproporcionada i que les
ofertes tampoc no superen els preus màxims de licitació de cada lot, es proposen, d’acord amb el
resum de puntuacions del quadre següent, com a adjudicatàries del contracte de serveis per a la
gestió de 14 unitats dependents per a la reinserció de població penitenciària classificada en
tercer grau de tractament (Expedient JU-30 / GEEC JU 2018 562) les entitats relacionades a
continuació per ordre de lot: En primer lloc, del lot 1, unitat dependent al Vallès Oriental, la
Fundació Apip-Acam, atès que és l’única entitat que es presenta per a aquest lot. En segon lloc, del
lot 2, unitat dependent al Barcelonès (Dones), l'entitat Llar de Pau Compañia Hijas de la Caridad
Sant Vicente de Paul, atès que és l’única entitat que es presenta per a aquest lot. En tercer lloc, del
lot 3, unitat dependent a Terres de l'Ebre, l'entitat Grup d'Esplai Blanquerna, atès que és l’única
entitat que es presenta per a aquest lot. En quart lloc, del lot 4, unitat dependent al Barcelonès
(Homes), la Fundació Apip-Acam, atès que és l’única entitat que es presenta per a aquest lot. En
cinquè lloc, del lot 5, unitat dependent al Baix Llobregat , la Fundació Salut i Comunitat, atès
que és l’única entitat que es presenta per a aquest lot. En sisè lloc, del lot 6, unitat dependent al
Bages, la Fundació Germà Tomàs Canet, atès que és l’única entitat que es presenta per a aquest
lot. En setè lloc, del lot 7, Unitat Dependent Maresme, la Fundació Apip-Acam, atès que és l’única
entitat que es presenta per a aquest lot. En vuitè lloc, del lot 8, Unitat Dependent Vallès, la
Fundació Mercè Fontanilles, atès que és l’única entitat que es presenta per a aquest lot. En novè
lloc, del lot 9, Unitat Dependent Punt i Seguit, la Fundació pel Suport Social Solidari, atès que és
l’única entitat que es presenta per a aquest lot. En desè lloc, del lot 10, Unitat Dependent Segrià, la
Fundació Social Sant Ignasi de Loiola Arrels Sant Ignasi, atès que és l’única entitat que es
presenta per a aquest lot. En onzè lloc, del lot 11, Unitat Dependent Alt Empordà, l'entitat Suara
Serveis SCCL, atès que és l’única entitat que es presenta per a aquest lot. En dotzè lloc, del lot 12,
Unitat Dependent Les Vinyes, la Fundació pel Suport Social Solidari, atès que és l’única entitat
que es presenta per a aquest lot. En tretzè lloc, del lot 13, Unitat Dependent Antoni Gaudí, la
Fundació Apip-Acam, atès que és l’única entitat que es presenta per a aquest lot. Finalment, pel que
fa la lot 14, la Unitat Dependent Barcino, la Fundació Salut i Comunitat, atès que és l’única entitat
que es presenta per a aquest lot.
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

RESUM DE PUNTUACIONS:

GENERALITAT DE CATALUNYA

Lot

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1.a projecte
tècnic

Unitats dependents

2.a oferta
econòmica

2.b oferta plaça
no ocupada

2.c programes
TOTAL

Punt.
Màx

Punt.
Entitat

Punt.
Màx

Punt.
Entitat

Punt.
Màx

Punt.
Entitat

Punt.
Màx

Punt.
Entitat

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

30
22,03
24,84
30
29,06
21,56
30
27,19
23,44
27,66
29,06
26,25
30
29,58

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

19
23
23
19
23
15
19
23
23
23
23
23
19
23

unitat dependent al Vallès Oriental
unitat dependent al Barcelonès (Dones)
unitat dependent a Terres de l’Ebre
unitat dependent al Barcelonès (Homes)
unitat dependent al Baix Llobregat
unitat dependent al Bages
Unitat Dependent Maresme
Unitat Dependent Vallès
Unitat Dependent Punt i Seguit
Unitat Dependent Segrià
Unitat Dependent Alt Emportà
Unitat Dependent Les Vinyes
Unitat Dependent Antoni Gaudí
Unitat Dependent Barcino

96
92,03
94,84
96
99,06
83,56
96
97,19
93,44
97,66
99,06
96,25
96
99,58

QUADRE RESUM DE PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ
Lot

Unitats dependents

Entitat

Import (1)

1

unitat dependent al Vallès Oriental

Fundació Apip-Acam

1.398.496,00 €

2

unitat dependent al Barcelonès (Dones)

Llar de Pau

429.632,00 €

3

unitat dependent a Terres de l’Ebre

Grup d'Esplai Blanquerna

390.176,00 €

4

unitat dependent al Barcelonès (Homes)

Fundació Apip-Acam

455.936,00 €

5

unitat dependent al Baix Llobregat

Fundació Salut i Comunitat

377.024,00 €

6

unitat dependent al Bages

Fundació Germà Tomàs Canet

434.016,00 €

7

Unitat Dependent Maresme

Fundació Apip-Acam

334.280,00 €

8

Unitat Dependent Vallès

Fundació Mercè Fontanilles

337.568,00 €

9

Unitat Dependent Punt i Seguit

Fundació pel Suport Social Solidari

309.976,00 €

10

Unitat Dependent Segrià

Sant Ignasi de Loiola

307.976,00 €

11

Unitat Dependent Alt Emportà

Suara Serveis SCCL

377.024,00 €

12

Unitat Dependent Les Vinyes

Fundació pel Suport Social Solidari

377.024,00 €

13

Unitat Dependent Antoni Gaudí

Fundació Apip-Acam

377.024,00 €

14

Unitat Dependent Barcino

Fundació Salut i Comunitat

504.160,00 €

(1) Import exempt d'IVA
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