Ref. LIC 03/2021

ANUNCI DE LICITACIÓ PER L’ELABORACIÓ DEL BARÒMETRE DEL TERCER SECTOR DELS
MUNICIPIS DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

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

2. Objecte del contracte
Des de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya hi ha la necessitat de donar continuïtat
al Baròmetre territorialitzat del Tercer Sector Social, publicat al 2020, però ampliant-lo als 37 municipis
que formen part de l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
En aquest sentit, l’objectiu de l’encàrrec és l’elaboració d’un estudi que reculli quina és la situació de les
entitats socials en relació a l’atenció de les persones usuàries en el context de pandèmia i la relació que
tenen les entitats socials amb les administracions locals per fer front a la COVID-19.
Alguns dels aspectes que hauran de ser analitzats a l’estudi són:
-

Nombre de persones ateses durant la COVID-19. Variació interanual.

-

Col·lectius atesos de manera prioritària. variació interanual

-

Àmbit d’intervenció en què s’ha atès als col·lectius. variació interanual

-

Despesa destinada a cada col·lectiu per àmbit d’intervenció.

-

Finançament públic rebut de les administracions locals

-

Col·lectius als quals ha anat destinat el finançament públic

-

Àmbits d’intervenció als que ha anat destinat el finançament públic

-

Accions conjuntes desenvolupades.

Aquesta anàlisi s’ha de fer segmentada per gènere i, en el cas que es consideri necessari, per franges
d’edat.
És imprescindible que l’estudi contingui dades qualitatives, les quals provinguin d’entrevistes amb agents
socials clau de cada municipi (del Tercer Sector i ens locals) i de grups focals. A banda, també s’haurà
de dur a terme una enquesta quantitativa entre les entitats del Tercer Sector Social del territori analitzat
i s’haurà de recollir dades de fonts secundàries relacionades amb l’ojecte de l’estudi.
Les ofertes que es presentin hauran d’incloure una proposta que concreti les accions que es duran a
terme per a elaborar-lo i una planificació temporal d’aquestes.
L’informe final haurà de lliurar-se el 
30 de novembre de 2021.
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3. Presentació d’ofertes
El termini de presentació d’ofertes i de la documentació finalitzarà el 12 de febrer de 2021. Caldrà
enviar-les a: 
pcasanueva@tercersector.cat

4. Preu
El pressupost màxim és de 12.000 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 al producte o servei

En relació a l’entitat, empresa o professional

Puntuació màxima
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Projecte tècnic

50

Preu

10

Experiència

20

Responsabilitat social

5

Responsabilitat econòmica

5

Responsabilitat mediambiental

5

Política de qualitat i transparència

5
100
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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 i quan 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 i que caldrà acreditar.

9. Documentació a presentar
Les candidatures s'hauran de presentar en dos documents diferents.
1.

Una memòria tècnica del projecte que haurà de contenir:
o

el projecte tècnic

o

millores respecte la licitació

o

el pressupost

o

condicions del servei

Aquesta memòria haurà de ser 
completament anònima.
2.

Un altre document que incorpori:
o

L’experiència en l’àmbit de la licitació de l’entitat/empresa licitadora i dels tècnics que
desenvoluparan el projecte

o

Memòria de l’entitat/empresa

o

Currículum vitae de les persones que desenvoluparan el projecte que acrediti la seva
experiència en l’àmbit d’actuació

o

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.

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.
El dia 5 de febrer a les 9:30 hores es farà una sessió virtual per resoldre dubtes i consultes. Els
assistents a la reunió podran fer-ho de manera anònima, mitjantçant el següent enllaç de la plataforma
ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/86229547515.

Barcelona, 29 de febrer de 2021
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