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RESPOSTA DEPARTAMENT TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Hola,  
 

1. Totes les tasques que hi apareixen ens semblen bé. Les tarifes ens semblen correctes. 

Tanmateix els nostres processos habitualment són molt petits, per exemples les hores de 

dedicació que s’estableixen en l’annex 2 per a cada tasca, en els nostres casos són molt 

menors.  

El que vosaltres considereu un procés participatiu “petit” per nosaltres és dels “grans”.  

No entenem l’afegit del 2’4 % en el cas del servei de l’aigua. A què us referiu? 

Tenim dubtes en relació a com s’aplicarà això en la contractació dels nostres processos.  

 

2. Ens sembla molt bé. En general els preus hora ens semblaven un pèl elevats.  

 
Una abraçada, 
 
 
 
RESPOSTA DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 
 
Benvolgudes,  
 
En relació amb la consulta pública sobre la contractació de serveis de dinamització de 
processos participatius de la Generalitat de Catalunya, us fem arribar els següents 
comentaris: 
 
• L’estructura dels lots ens sembla correcta per poder-se adaptar a les necessitats de 
cada unitat promotora a l’hora de configurar un procés participatiu, si bé suposem que 
s’establirà flexibilitat per adequar-se a cada procés. També ens sembla encertada la previsió 
de contractar independentment o conjuntament els lots. El fet que les empreses puguin 
presentar la seva oferta a un, diversos o tots els lots, creiem que pot implicar dificultats quan 
la unitat promotora vulgui contractar conjuntament, a una única empresa, les prestacions 
incloses en diferents lots per dur a terme un procés participatiu, ja que únicament es podran 
seleccionar empreses que s’hagin presentat a tots els lots objecte de contractació. En 
aquest mateix sentit, per facilitar la contractació, creiem que seria interessant valorar que es 
pugui preveure un o varis lots que incloguin totes les tasques bàsiques de disseny i 
dinamització d’un procés participatiu tipus, en què la unitat promotora únicament estableixi el 
contingut del procés, el dirigeixi i faci seguiment, i que es liciti tota la gestió a l’empresa 
(assessorament en el disseny global del procés participatiu, suport operatiu per a la 
dinamització de les sessions presencials, gestió de la participació en línia i comunicació i 
elaboració de materials de suport).  
 
• La documentació de treball no inclou informació sobre la solvència de les empreses 
licitadores que entenem s’inclourà a l’Acord Marc. Creiem que el coneixement de l’àmbit 
sobre el es fa el procés participatiu facilita conduir-lo adequadament i que s’hauria de 
contemplar com a solvència tècnica. 
 



 
 

 

• En relació a la igualtat de tracte i oportunitats de dones i homes en el mercat laboral, 
entenem que a l’Acord Marc s’haurien d’incloure clàusules socials amb la finalitat de 
promoure la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el mercat laboral, s’hauria 
d’incorporar la perspectiva de gènere en les ofertes de contractació pública, incloure 
condicions d’execució per raó de les quals l’adjudicatari adopti mesures tendents a 
promoure la igualtat de dones i homes i  s’haurien d’indicar barems de puntuació addicional 
per a les empreses que disposin de plans d’igualtat, en el cas que no hi estiguin obligades 
per llei. També s’hauria d’establir que s’ha de vetllar per garantir la participació equitativa de 
dones i homes als processos participatius.  
 
 
Salutacions cordials, 
 
 
  



 
 

 

 


