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SOL·LICITUD DE PRESSUPOST 

Ref. ENC/01/2023 

 
SERVEI DE CONSULTORIA PER A LA DEFINICIÓ DEL MODEL DE FUNCIONAMENT 

I GOVERNANÇA DEL PORTAL D’OCUPACIÓ DEL TERCER SECTOR SOCIAL  

 

OBJECTE I ABAST DE L’ENCÀRREC 

L’any 2020 i en ple context de pandèmia, la Taula del Tercer Sector Social va crear i posar en 

marxa el portal de professionals del Tercer Sector Social amb l’objectiu de facilitar la 

contractació de personal a les entitats socials en aquell moment de màxima complexitat. 

Després d’uns anys de funcionament, i ara en col·laboració amb La Confederació, ens 

proposem fer un pas endavant en aquest projecte i veure de quina manera pot optimitzar-

se perquè sigui una eina més útil per al Tercer Sector Social.  

L’objectiu del portal és facilitar en un sol espai web l’accés de professionals al Tercer Sector 

Social i donar suport a les entitats en el procés de cerca de professionals arreu del territori 

català.  

Ens trobem actualment en una fase d’impuls i re-definició del projecte i, en aquest marc, es 

requereix d’un servei de consultoria que contribueixi a avançar en el procés de millora i 

disseny del model de funcionament i governança del portal. 

L’encàrrec inclou: 

• Assessorament tècnic i acompanyament a la Taula i La Confederació en el procés de 

definició i concreció de les necessitats que ha de cobrir el portal, a curt, mig i llarg 

termini.  

• Planificació, execució i supervisió de les propostes de millora del portal implantades 

d’acord a les necessitats identificades. 

• Coordinació permanent amb l’equip de la Taula i La Confederació durant les 

diferents fases de l’encàrrec.   

• Definició del model de funcionament del portal. 

• Coordinació amb el proveïdor tecnològic encarregat de la programació i del disseny 

web del portal.  

• Definició del model de governança: concreció dels drets i deures dels diferents actors 

involucrats en el portal, elaboració d’una proposta de pla de sostenibilitat econòmica 

del projecte, etc. 

• Elaboració del mapa d’actors identificant, per a cadascun d’ells, la seva relació amb 

el projecte. 

https://professionals.tercersector.cat/
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• Suport en la creació d’aliances amb altres iniciatives similars i identificació i contacte 

amb actors que es vulguin involucrar en el projecte. 

• Definició del pla de comunicació del portal i implantació de les accions comunicatives 

corresponents a l’any 2023.  

• Elaboració d’un informe final que reculli i sistematitzi la feina feta: diagnòstic de 

necessitats, propostes de millora (implantades i de futur), model de funcionalment, 

model de governança, pla de comunicació i accions comunicatives realitzades, etc.  

TERMINI DE L’ENCÀRREC  

Aquest encàrrec ha d’estar finalitzat el mes de novembre de 2023. 

PREU 

El pressupost màxim és de 7.000 € (impostos inclosos).  

 

Queda fora de l’abast de l’encàrrec les despeses derivades del servei de programació del portal i 

del disseny gràfic aplicat al portal. 

CRITERIS DE VALORACIÓ 

En relació al projecte 

Proposta tècnica, metodologia i calendari 

de treball, concreció dels objectius, 

resultats esperats i, si s’escau, les propostes 

de millora 

40 

Preu i tarificació detallada de tots els 

conceptes 
20 

Adequació del personal tècnic que 

desenvoluparà el projecte 
10 

En relació a l'ofertant 

Acreditació de l’experiència prèvia de 

l’entitat/empresa/persona física sol·licitant 

en el desenvolupament de serveis similars 

15 

Política de transparència  10 

Ser una entitat/empresa del Tercer Sector 

Social i/o de l’Economia Social 
5 

Puntuació màxima   
100 
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DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

Cal presentar la següent documentació: 

• Proposta tècnica que inclogui, com a mínim, la metodologia de treball, el calendari, 

la concreció dels objectius i les accions a desenvolupar, perfil de l’equip, els resultats 

esperats i, si s’escau, les propostes de millora.  

• Pressupost detallat per conceptes. 

• Condicions del servei 

• Relació de treballs similars realitzats en els darrers 2 anys 

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

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 

El termini de presentació d’ofertes i de la documentació finalitzarà el dia 6 de març de 2023 

(inclòs). Caldrà enviar-les per correu electrònic a projectes@laconfederacio.org indicant en 

l’assumpte la referència ENC/01/2023. 

Podran optar a realitzar el present servei les persones físiques o jurídiques que tinguin 

capacitat per desenvolupar un servei d’aquestes característiques.  L’òrgan de contractació 

serà La Confederació, que té plena capacitat per a contractar amb tercers. 

TERMINI DE RESOLUCIÓ  

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució que es dicti és de 15 dies naturals, a 

comptar a l’endemà de la data de finalització del termini de presentació d’ofertes. 

 

 

Barcelona, 20 de febrer de 2023 

mailto:projectes@laconfederacio.org

