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Ref. LIC 09/2020 

 

 

ANUNCI DE LICITACIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA OFICINA TÈCNICA QUE 

REALITZI L’ACOMPANYAMENT PER FER LA TRANSICIÓ CAP A UN MODEL 

D’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA I DE BASE COMUNITÀRIA EN 

L’ÀMBIT DEL TERCER SECTOR SOCIAL, MITJANÇANT EL DISSENY, 

EXECUCIÓ I AVALUACIÓ DE PROJECTES PILOT. 

 

 

1. Entitat adjudicadora 

Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

 

 

2. Objectius del projecte 

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya l’any 2015 va impulsar 

l’Estratègia COM3 amb l’objectiu d’articular un procés sistemàtic, participatiu i 

transversal del conjunt del Tercer Sector Social català per estructurar, enfortir i 

fer extensiu el model d’atenció comunitària centrada en la persona en tots els 

àmbits i en tot el territori. L’estratègia parteix de les experiències ja existents en 

el sector, i alhora de l’Estratègia Europa 2014-2020 que estableix com a una de 

les principals prioritats avançar en la transició des de models d’atenció residencial 

o institucional, cap a models d’atenció comunitària i centrada en la persona. Al 

juliol 2016 l’Estratègia COM3 obté el reconeixement i suport del Govern de 

Catalunya per mitjà del III Pla de Suport al Tercer Sector Social. 

Durant el període 2016-2017, des de la Taula del Tercer Sector s’ha centrat el 

treball en el diagnòstic i recull de bones pràctiques entorn a l’atenció comunitària. 

Això s’ha fet a través d’un procés participatiu amb un grup de treball integrat per 

17 federacions. A partir d’aquest, s’ha fet una anàlisi de la situació actual dels 

serveis socials i dels serveis que porten a terme les entitats socials en l’àmbit de 

l’atenció a les persones a Catalunya, amb una classificació per àmbits i col·lectius. 

Amb això s’ha pogut fer una diagnosi de l’estat actual del model a través de la 

caracterització per vectors de les diferents tipologies dels serveis. 

L’objectiu de la Taula pel període 2020-2021 és de: 

● Dissenyar projectes “pilot” concrets de transformació dels serveis actuals 
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cap al model d’atenció comunitària centrada en la persona. Cada àmbit o 

col·lectiu podrà proposar els seus projectes. En cada projecte pilot haurà 

de participar, com a mínim, alguna entitat vinculada a les Federacions 

que conformen la Taula. 

● Definir les bases per la transformació general del conjunt de serveis a 

Catalunya cap al model d’atenció comunitària centrada en la persona. 

● Analitzar els canvis necessaris en l’estructura i la reglamentació dels 

serveis públics per facilitar la transició cap a l’atenció comunitària. 

● Utilitzar diferents fonts de finançament per possibilitar projectes d’atenció 

comunitària. 

En aquest sentit, les accions que caldrà dur a terme en aquest període i que són 

l’objecte d’aquesta licitació, giren entorn a la creació d’una Oficina Tècnica 

consolidada i estable en el temps, que garanteixi el compliment dels objectius 

del Pla d’Actuació 2020-2021. 

Dins de les responsabilitats i funcions de l’Oficina Tècnica estarà la recerca de 

finançament per mitjà de Fons Europeus, conjuntament amb el suport de la Junta 

Directiva de la Taula, per donar cobertura al projecte.  

 

 

3. Objecte del contracte 

La present licitació té per objecte el desenvolupament de les següents accions:  

 

1. Posada en funcionament de l’Oficina Tècnica. 

2. Dissenyar i posar en marxa el model de governança del projecte tenint 

en compte els diferents actors implicats i construint una visió i un 

compromís compartit del que es vol aconseguir. 

3. Disseny dels projectes: 

a. Identificació de models de referència a nivell nacional i internacional. 

b. Anàlisi de la situació normativa i legal actual a nivell 

Europeu, Estatal i Autonòmic. 

c. Disseny consensuat amb els diferents actors implicats del tipus 

de projecte a realitzar en cada un dels sectors identificats. 

4. Selecció dels projectes: 

a. En base al disseny anterior definir el criteris de selecció dels 

potencials projectes. 
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b. Realitzar la selecció de les proves pilot de transformació dels 

serveis: entre 3 i 5 en base als criteris identificats. 

5. Disseny del model d’avaluació del projecte. 

a. Definició del pla d’avaluació global dels projectes i del pla 

d’avaluació concret per cada un d’ells: temporalitat, indicadors, 

planificació de l’avaluació, etc. 

6. Cercar fons de finançament i preparar un projecte per via de les 

convocatòries europees.  

7. Cercar i consolidar noves aliances tant a nivell local, autonòmic i estatal 

que ajudin al projecte a disposar de fons de finançament provinents de 

la Unió Europea.  

 

Les ofertes que es presentin hauran d’incloure la descripció dels següents 

conceptes: 

A. Equip tècnic que conformarà l’Oficina Tècnica: nombre de persones, 

experiència, càrrec, hores de dedicació per cada perfil i funcions. 

B. Cost mensual (identificant els costos de cada perfil) i anual. 

C. Cronograma de treball. 
 

 

3. Presentació d’ofertes 

El termini de presentació d’ofertes i de la documentació finalitzarà el 17 de 

desembre de 2020 a les 12h00. Caldrà enviar-les a: 

participacio@tercersector.cat.  

A fi de poder donar resposta als dubtes de les candidatures interessades, el proper 

dia 9 de desembre de 12h30 a 13h30, s’organitza una sessió online per donar 

resposta a totes les qüestions que siguin necessàries. Podeu confirmar la vostra 

assistència a través de l’adreça de correu de: participacio@tercersector.cat.  

 

 

 

4. Termini d’execució i entrega 

El termini i execució del projecte es de màxim 12 mesos des de l’inici del projecte 
 

 

5. Pressupost i compromís de la licitació 
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El preu de la licitació és de 45.000€ (IVA inclòs).  

 

Aquest pressupost contempla l'execució de la Fase 1 fins a 31 de desembre del 

2021, tenint en compte que el contracte serà fins a finals de 2021 amb possibilitat 

de renovació. 

   

 

6. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació 

● Tramitació: Ordinària 

● Procediment: Obert 

● Forma d’adjudicació: Valoració dels criteris establerts 
 

 

 

7. 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. 

 

8. Criteris d’adjudicació 

Per a la valoració de les ofertes es puntuaran els elements següents: 

 

 Punts 

 

En relació al producte o 

servei 

Projecte tècnic 40 

Preu 20 

Experiència 20 

 

En relació a l’entitat, 

empresa o professional 

 

Responsabilitat social 10 

Responsabilitat mediambiental  

5 

Política de qualitat i 

transparència 

 

5 

Puntuació màxima  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 
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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.  

 

8. Documentació a presentar 

● Projecte tècnic. 

● Pressupost. 

● Calendari d’execució. 

● Annex amb la incorporació de millores relatives al projecte, si s’escau. 

● Compromís de confidencialitat. 

● 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. 

● NIF/DNI i dades de contacte. 

 

9. Fase de la licitació 

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, 3 de desembre de 2020 

 

 

 

 

 

 


