Ref. LIC 03/2019

ANUNCI

DE

LICITACIÓ

PER

LA

REALITZACIÓ

D’UN

ESTUDI

SOBRE

L’IMPACTE DEL DESPLEGAMENT DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

1. Entitat adjudicadora
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

2. Objecte del contracte
D’acord amb l’anàlisi que el propi Departament estigui impulsant o tingui previst
d’impulsar, des de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social es té la necessitat
d’avaluar l’impacte que té l’aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania (d’ara
endavant RGC) en les persones que es troben en una situació de major
vulnerabilitat socioeconòmica.
L’objectiu de l’encàrrec sol·licitat en aquesta licitació, és el de realitzar un estudi
que analitzi l’impacte del desplegament de la RGC entre les persones ateses per les
entitats socials que són beneficiàries (o que compleixen les condicions per ser-ho)
d’aquesta prestació. L’estudi ha de permetre mesurar el grau de cobertura de la
prestació, detectar-ne les principals incidències en la seva gestió, avaluar-ne el
funcionament actual i elaborar propostes de millora. L’estudi requereix ser elaborat
per mitjà d’una metodologia que combini l’anàlisi quantitativa i qualitativa.
Així doncs, les tasques a desenvolupar són:
a) Recerca del nombre d’entitats de la Taula que gestionen la prestació de la
RGC i el volum d’usuaris que són actualment perceptors d’aquesta.
b) Impacte que ha tingut en les persones beneficiàries la percepció d’aquesta
prestació, respecte a la seva situació anterior.
c) Detecció de les principals incidències que es deriven de la gestió de la
prestació: dificultats en el tràmit, temps d’espera de resposta, nombre de
sol·licituds denegades, nombre de sol·licituds acceptades, etc.
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d) Recull dels principals motius de denegació de les sol·licituds.
e) Recull de les percepcions que tenen les entitats en relació als plans
d’inserció o inclusió que estan vinculats a aquesta prestació.
f)

Presentació d’un informe final amb els resultats de l’anàlisi que conclogui
amb el recull de propostes de millora del desplegament actual de la
prestació de la RGC.

Les ofertes que es presentin hauran d’incloure la concreció de les diferents accions
a desenvolupar i tarifació dels diferents conceptes per separat. S’acceptaran noves
propostes d’accions no descrites en aquesta licitació i que es consideri que milloren
el projecte.
L’informe final haurà de lliurar-se el 30 de novembre de 2019.

3. Presentació d’ofertes
El termini de presentació d’ofertes i de la documentació finalitzarà el 30 de maig de
2019. Caldrà enviar-les a: xcarne@tercersector.cat

4. Preu
El pressupost màxim és de 6.500 euros (impostos inclosos)

5. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma d’adjudicació: valoració dels criteris establerts

6. Candidatures
Podran optar a l’adjudicació del present contracte les persones físiques o jurídiques
que tinguin capacitat per desenvolupar un projecte d’aquestes característiques.
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L’òrgan de contractació és la Taula del Tercer Sector, que té plena capacitat per a
contractar amb tercers i es regeix per la normativa bàsica de contractació i per la
seva normativa interna per a la gestió i la contractació de proveïdors.

7. Criteris d’adjudicació
Per a la valoració de les ofertes es puntuaran els elements següents:
Punts
Projecte tècnic

40

En relació al producte

Preu

20

o servei

Experiència

20

Responsabilitat social

10

En relació a l’entitat,

Responsabilitat

empresa o

mediambiental

professional

Política de qualitat i
transparència

Puntuació màxima

5
5
100

Les entitats del Tercer Sector tindran prioritat sobre les empreses mercantils i els
professionals independents sempre que la seva puntuació sigui 15 punts o menys
inferior a la de l’empresa o professional amb màxima puntuació.
La resta d’entitats de l’economia social tindran prioritat sempre que la seva
puntuació sigui 5 punts o menys inferior a la de l’empresa o professional
independent.

9. Documentació a presentar
-

Proposta de projecte a desenvolupar

-

Pressupost (el pressupost ha de ser per persona i incloure el cost del parament,
personal, etc.)
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- Documentació acreditativa de l’experiència en l’àmbit de la licitació de
l’entitat/empresa licitadora i dels tècnics que desenvoluparan el projecte
-

Memòria de l’entitat/empresa, o currículum vitae en cas de persona física

-

Condicions del servei

-

NIF/DNI i dades de contacte

10. Fase de la licitació
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució que es dicti és de 15 dies
naturals, a comptar l’endemà de la data de finalització del termini de presentació
d’ofertes.

Barcelona, 15 de maig de 2019
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