
 
 

 
Dubtes i Respostes sobre l’expedient BSA 5/14 

 
CONTRACTE DE SERVEI D’AJUDA DOMICILIÀRIA ALS USUARIS DELS SERVEIS SOCIALS 

MUNICIPALS DE BADALONA 
 

1.- Pregunta: 
Els annexos que es demanen per plec ( punt 3.4, 3.5, etc...) , també conten en el numero de  
pagines? entenc que no. 
 
1.- Resposta: 
Els annexos demanats a la clàusula 17 no comptabilitzen dins de les 70 pàgines màximes 
sol·licitades. 
 
 
 
2.- Pregunta: 
En relació al sistema informatic i al control de presència, en l'index del plec tècnic surt d'alguna 
manera en  3.8, 3.9, i 6. En plec administratiu, només surt en un sol punt, no acabo d'entendre com 
ho voleu o com ho valorareu. 
 
2.- Resposta: 
 
El plec administratiu  indica els punts que valoren i el plec tècnic demana la informació que volem 
sigui o no avaluable. Aquesta és la resposta en relació a aquest dubte: 
 
No és el mateix el punt 3.9 que el 6. El punt 3.9 fa referència a com controlaran que les Tf realitzin 
cada dia el servei (el mètode el posen ells per signatura de l’usuari, informàticament...) el que ells 
diguin. En canvi el punt 6 dóna una puntuació complementària per a qui faci servir sistemes 
informàtics que informi de la presència del treballador en el domicili i del temps de servei a temps 
real. 
 
Per exemple, una empresa pot dir que farà signar als usuaris al finalitzar cada servei però no facilitar 
la informació en temps real. Aquesta empresa podrà concursar però no optarà als punts de l’apartat 
6. En canvi, una altra empresa pot dir que farà servir el mètode tam tam per fer el control de 
presència als domicilis que a més es bolca  automàticament en el programa informàtic del servei, 
donant informació a temps real amb accés a BSA. Realment utilitzen el mateix mètode en el punt 3.9 
que en el punt 6, aquesta empresa podrà optar als punts de l’apartat 6. 
 
 
 
3.- Pregunta: 
En relació a l'expedient BSA 5/14 "Servei d’ajuda domiciliària als usuaris dels Serveis Socials 
Municipals de Badalona" i, concretament, referent a la resposta número 7 del document Dubtes i 
respostes 18-12-14 BSA 5-14 on s'indica: 
  
70 FULLS PER UNA CARA O 35 PER DOS CARES. SI NECESSITEN POSAR INFORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA PODEN POSAR-LA COM A ANEXOS. LA INFORMACIÓ QUE ES 
PUNTUARÀ ES LA SOL.LICITADA EN UN MÀXIM DEL QUE S'HA DIT ANTERIORMENT 
  
Us volem consultar si els annexes 1 - 2 -3 - 4, que es determinen a la clàusula 17 del Plec de 
Prescripcions Tècniques, han d'anar inclosos dins dels 70 fulls esmentats o bé amb la resta 
d'annexos complementaris. 
  

 
3.- Resposta: 



 
 
Los anexos que se solicitan en la clausula 17 del pliego no contabilizan dentro de las 70 paginas 
maximo solicitadas. 
 
 
4.- Pregunta: 
 
Respecte al concurs de Servei d’Ajuda a Domicili de Badalona, tal com ens heu indicat 
telefònicament, procedeixo a remetre els dubtes del Plec Tècnic amb respecte a la clàusula 17 
“Documentació Tècnica a aportar per els licitadors”: 
 
En el punt 2. Provisió de serveis municipals d’atenció a domicili en altres municipis: Què hem 
d’incloure? Hem d’entendre que es tracta d’una relació dels serveis que prestem en altres llocs? 
 
4.- Resposta: 
Necessitem saber l’experiència gestionant Servei de Tf per a altres municipis a nivell municipal, no 
privat. 
 
 
5.- Pregunta: 
En els Criteris de valoració del Plec Administratiu (pàgina 11) no apareixen valorats els apartats 3.8 i 
3.9 de la clàusula 17 del Plec tècnic: Entenem que s’han d’incloure encara que no es puntuaran? 
 
5.- Resposta: 
S’han d’incloure a la proposta que ens facin però no puntuarà perquè és indispensable que ho 
tinguin. 
 
 
 
6.- Pregunta: 
A més, a la clàusula 17 del plec tècnic apareixen el punt 3.9. Descripció dels sistema de control 
d’accesos i 6. Descripció del control presencial: S’ha d’incloure el mateix contingut en un i altre punt? 
 
6.- Resposta: 
No és el mateix el punt 3.9 que el 6. El punt 3.9 fa referència a com controlaran que les Tf realitzin 
cada dia el servei (el mètode el posen ells per signatura de l’usuari, informàticament...) el que ells 
diguin. En canvi el punt 6 dóna una puntuació complementària per a qui faci servir sistemes 
informàtics que informi de la presència del treballador en el domicili i del temps de servei a temps 
real. 
 
Per exemple, una empresa pot dir que farà signar als usuaris al finalitzar cada servei però no facilitar 
la informació en temps real. Aquesta empresa podrà concursar però no optarà als punts de l’apartat 
6. En canvi, una altra empresa pot dir que farà servir el mètode tam tam per fer el control de 
presència als domicilis que a més es bolca  automàticament en el programa informàtic del servei, 
donant informació a temps real amb accés a BSA. Realment utilitzen el mateix mètode en el punt 3.9 
que en el punt 6, aquesta empresa podrà optar als punts de l’apartat 6. 
 
 
 
7.- Pregunta: 
Criteri “enumeració d’altres protocols diferents als mínims establerts relacionats amb l’atenció a 
l’usuari, a la gestió del servei”. En aquest criteri només hem d’enumerar aquells protocols que 
disposem a la nostra organització i que siguin diferents als exposats en el plec tècnic, però en 
l’apartat d’annexes podem posar tots els protocols que disposem i que inclou els protocols mínims 
que demaneu? 
 
7.- Resposta: 



 
 
Exactament com més protocols poseu ens permetrà avaluar més i millor; incorporeu un índex amb 
els protocols que disposeu i els protocols sol·licitats, així ens resultarà més fàcil avaluar. 
 
 
 
8.- Pregunta: 
En el plec administratiu de la licitació BSA 5/14 feu referència a l'annex 2 com: Model de compromís 
d'adscripció de mitjans. 
 
A la pàgina 18 lletra d, feu constància de la presentació d'aquest document. 
 
Però el document que adjunteu al final del plec es nombra com proposició econòmica. 
 
Ens podeu fer rebre el model per emplenar-ho, si us plau? 
 
8.- Resposta: 
 
Li hem posat annex 4 , ja que el darrer és el 3. Gràcies. Disculpeu les molèsties.  
 
 
 
9.- Pregunta: 
¿Podrían indicarnos que volumen de usuarios según su tipología (salud mental, infancia, etc.)  son 
atendidos actualmente? 
 
9.- Resposta: 
El número de usuarios según tipología es cambiante en función de las necesidades de la población 
y las demandas por parte de servicios sociales de referencia. Por este motivo no podemos facilitar 
este dato 
 
 
 
10.- Pregunta: 
En los Criterios de valoración del Pliego Administrativo (página 11)  se indica que se debe incluir la 
realización de la Encuesta de satisfacción (valorada con 1 punto), pero en la cláusula 17 del Pliego 
Técnico no aparece específicamente este apartado, ¿en qué apartado debemos incluirla? 
 
10.- Resposta: 
Entendemos que la encuesta de satisfacción esta relacionada con el apartado punto 5.2 de la 
cláusula número 17 del pliego técnico. 
 
 
11.- Pregunta: 
Referent a la mateixa licitació, en el punt 7.2 solvència tècnica o professional: mesures adoptades 
per controlar la qualitat, serà suficient aportar els certificats de qualitat obtinguts?? O cal aportar cap 
tipus de documentació més? 
 
11.- Resposta: 
 
Es suficient aportar el certificats de qualitat degudament acreditats i en vigor. 


