Ref. LIC 01/2022

ANUNCI DE LICITACIÓ PER L’ELABORACIÓ D’UN ESTUDI SOBRE LA
IDENTIFICACIÓ I L’ESTAT DE DESPLEGAMENT DE LES PRINCIPALS
NORMES QUE REGULEN ELS ÀMBITS D’INTERVENCIÓ EN ELS QUALS
ACTUEN LES ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL
1. Entitat adjudicadora
Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
2. Objecte del contracte
Una de les principals tasques que porta a terme la Taula del Tercer Sector Social és la
defensa i cura de la garantia dels drets socials a Catalunya, especialment els de les
persones que es troben en situació de vulnerabilitat i exclusió social. En aquest sentit, no
només és important analitzar el tipus de polítiques que s’impulsen per part de les
administracions públiques sinó també el marc legal que empara cadascuna de les accions
i col·lectius que atenem des del tercer sector social.
L’estudi que aquí es descriu té per objectiu revisar la legislació que regula les principals
polítiques socials que afecten les persones ateses per les entitats socials a Catalunya,
així com la legislació que regula els àmbits d’intervenció i acció social d’aquestes
entitats. Per tant, un marc normatiu que abasta tot allò vinculat amb la gent gran,
dones, persones aturades, joves, persones amb discapacitat, persones amb problemes
de salut mental, persones migrades o minories ètniques, persones recluses o exrecluses,
persones amb drogodependències i també la inserció sociolaboral, la inclusió i la
pobresa, el dret a l’habitatge i la pobresa energètica, els models d’atenció comunitària,
centrada en la persona i integrada, l’autonomia personal, l’envelliment, els drets de la
infància i l’adolescència, etc.
En definitiva, l’estudi que es vol encarregar té els següents objectius:
-

-

Identificar les lleis i decrets d’àmbit autonòmic català, estatal i europeu que
afectin directament els àmbits d'intervenció en els quals actuen les entitats
socials.
Analitzar en quin punt es troben pel que fa al seu desplegament.
Identificar les necessitats de modificació de la legislació vigent.
Identificar aquelles iniciatives que s’haurien d’incloure en el Pla Normatiu del
Govern de la Generalitat.
Identificar les oportunitats de millores en el desplegament i aplicació de les
normes vigents.

El resultat esperat d’aquest estudi és dotar a la Taula del Tercer Sector d’una eina
jurídico normativa que permeti millorar la capacitat d’incidència en l’àmbit legislatiu i
que conclogui amb propostes de modificació que puguem fer des del tercer sector social
vinculades a la normativa existent en l’àmbit dels drets socials.
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El producte final d’aquest estudi haurà de ser l’entrega d’un informe escrit a la Taula del
Tercer Sector a data d’11 de juliol de 2022.
3. Presentació d’ofertes
El termini de presentació d’ofertes i de la documentació finalitzarà el 25 de gener de
2022. Caldrà enviar-les a: xcarne@tercersector.cat
4. Preu
El pressupost màxim és de 8.000 € 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.
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
En relació amb el producte o servei

En relació amb l’entitat, empresa o
professional

Puntuació màxima

Projecte tècnic

50

Preu

10

Experiència

20

Responsabilitat social

5

Responsabilitat econòmica

5

Responsabilitat mediambiental

5

Política de qualitat i transparència

5
100

Es recomana consultar la Normativa interna per a la gestió de compres i la contractació
de Serveis.
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Les entitats del tercer sector i de l’economia social tindran prioritat sobre les empreses
mercantils i els professionals independents, sempre que la seva puntuació sigui 5 punts
o menys inferior a la de l’empresa o professional amb màxima puntuació i sempre que
tinguin un mínim de 70 punts en la valoració final.
En la valoració dels professionals independents no es tindran en compte els criteris de
responsabilitat social, mediambiental o de transparència sinó que es valoraran els criteris
de participació en entitats de l’ESS, que caldrà acreditar.

8. Documentació a presentar
Les candidatures s'hauran de presentar en dos documents diferents.
1. Una memòria tècnica del projecte que haurà de contenir:
● El projecte tècnic.
● Millores respecte la licitació.
● El pressupost.
● Condicions del servei.
Aquesta memòria haurà de ser completament anònima.
2. Un altre document que incorpori:
● 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.
● Curriculum vitae de les persones que desenvoluparan el projecte que acrediti la
seva experiència en l’àmbit d’actuació.
● NIF/DNI i dades de contacte.
Els dos documents seran valorats per separat.
És imprescindible que les candidatures contemplin l’acompliment de les normatives
relatives a la protecció de dades i que acceptin l'autoria intel·lectual del producte per
part de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social.
9. 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.
El dia 18 de gener de 2022 a les 13h es farà una sessió virtual per resoldre dubtes i
consultes. Les persones, entitats o empreses interessades en aquesta licitació podran
participar en aquesta sessió (si ho desitgen de manera anònima) mitjançant el següent
enllaç de la plataforma Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88662618289

Barcelona, 11 de gener de 2022.
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