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INFORME DE RESOLUCIÓ DE L’ADJUDICACIÓ D’ACCIONS DE FORMACIÓ EN EL MARC DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS, ECAS 
(Entitats Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya) I 
CREU ROJA A BARCELONA PER A LA IMPLEMENTACIÓ I GESTIÓ D’UN MERCAT LABORAL 
RESERVAT A PERSONES PROCEDENTS DE COL·LECTIUS VULNERABLES A LA CIUTAT DE 
BARCELONA.  
 
ANTECEDENTS 
Aquest procediment d’adjudicació s’ha portat a terme en el marc del conveni de col·laboració 
entre l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS), ECAS, FEICAT i Creu Roja 
Barcelona, que té per objectiu, coordinar l’acció de les institucions ECAS, FEICAT i Creu Roja a 
Barcelona amb l’IMSS, per tal de gestionar el mercat laboral de treball reservat per a persones 
en risc d’exclusió social a la ciutat de Barcelona creat mitjançant el Programa Làbora. 
 
En el marc d’aquest conveni, ECAS, FEICAT i Creu Roja Barcelona, s’han compromès a executar 
accions de millora de l’ocupabilitat en el marc del Programa Làbora mitjançant l’adjudicació de 
subvencions a accions de formació per a persones participants del Programa Làbora a entitats 
del tercer sector. 
 
El procediment realitzat ha tingut com a finalitat seleccionar les entitats que executaran les 
accions de formació en el marc de l’actuació de la millora de l’ocupabilitat de les persones 
participants del mercat laboral reservat a persones en risc d’exclusió social a la ciutat de 
Barcelona. 
 
PARTICIPANTS 
A la convocatòria han concorregut un total de 8 entitats, 6 com a membres d’ECAS i 2 com a 
membres de FEICAT, la majoria de les quals oferien la possibilitat d’executar més d’una acció 
formativa. 
 
VALORACIÓ GENERAL DE LES PROPOSTES 
Les entitats que han participat en el procés han presentat, en general, propostes de qualitat 
que responien amb força mesura als requeriments establerts en la convocatòria i aportaven 
les dades necessàries per una valoració objectiva. 
En tot cas, els criteris aplicats per a les valoracions han estat en base a elements que realment 
comportaven algun tret prou significatiu com per tenir-lo en consideració. 
 
VALORACIÓ DELS REQUISITS 

1. REQUISITS GENERALS  
Totes les entitats han aportat la documentació justificativa de l’acompliment dels requisits 
generals per la qual cosa, llevat d’altra consideració, no s’exclou a cap entitat del procés. 
 

2. REQUISITS ESPECÍFICS 
Totes les entitats han aportat la documentació requerida per demostrar l’acompliment dels 
requisits específics que han pogut ser ponderats en base a la documentació presentada i 
segons barems establerts en el punt 3.3 de les bases de l’adjudicació. 
 
VALORACIÓ FINAL 
Tal com s’ha dit, totes les propostes tenen una alta qualitat tècnica i han aportat la informació 
necessària per a poder valorar-les. 
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La consultoria externa responsable de la valoració ha fet una lectura objectiva dels requisits i 
ha aplicat amb escrupolositat els barems definits en l’adjudicació. 
Més enllà de qualsevol consideració, totes les propostes són aptes per a dur a terme l’encàrrec 
que es preveu tenint en compte, sobretot, el grau d’implicació en projectes formatius per la 
millora de l’ocupabilitat de persones en risc d’exclusió social. 
 
Així doncs, la Comissió Tècnica, integrada per l’oficina directiva del Programa Làbora, 
representants d’ECAS, FEICAT, CREU ROJA i representant de Barcelona Activa resol: 
 

Acció de Formació Entitat 

Lot 1   

Activitats auxiliars de magatzem Fundació Formació i Treball 

Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials Femarec 

Operacions bàsiques de restaurant i bar Fundació Formació i Treball 

Lot 2   

Controlador/a d’accessos Fundació Formació i Treball 

Especialista en neteja amb maquinària Femarec 

Especialista en neteja en centres educatius Andròmines 

Especialista en neteja en centres hospitalaris Andròmines 

Auxiliar de Serveis administratius i generals Fundació Pere Tarrés 

Atenció al client, dependent/a Fundació Pere Tarrés 

Auxiliar de cuina Fundació Futur 

Lot 3   

Iniciació a les TIC Andròmines 

Iniciació a les TIC Andròmines 

Iniciació a les TIC Gentis 

Iniciació a les TIC Gentis 

ACTIC 1 Andròmines 

ACTIC 1 Gentis 

 
 
PRESSUPOST 
El pressupost total destinat a aquestes accions és de 128.885€, amb el desglossament següent:  
 
LOT 1: Accions de formació per a l’obtenció de certificats de professionalitat; 49.027€.  
LOT 2: Accions de formació professionalitzadora; 64.828€.  
LOT 3: Accions de formació complementària en TIC’s; 15.030€.  

 
 

Barcelona, 9 de gener de 2018 


