CONCURS OBERT PER A CONSULTORES DEL TERCER SECTOR SOCIAL
AL PROGRAMA ‘REINVENTA’T’ D’ECAS

Presentació:
ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) és una federació formada per 90 entitats d’acció
social que atenen 795.000 persones anualment i compten amb 8.500 professionals
contractats i uns 7.500 voluntaris i voluntàries. La federació va néixer fa 10 anys i
treballa de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social. L’atenció
directa que presten les organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la pròpia federació
per vertebrar el sector es fonamenten en la lluita per la igualtat d’oportunitats per a tota
la població, així com en la voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i
igualitària.
Entenem l’ACCIÓ SOCIAL com a tota actuació orientada a promoure el desenvolupament
i l’autonomia de les persones, especialment d’aquelles que tenen majors dificultats
–famílies en situació de pobresa, infants, adolescents i joves, aturats, persones sense
sostre, víctimes de violència de gènere, drogodependents, persones amb trastorn
mental, reclusos i exreclusos, treballadors/es sexuals, persones migrades...— i a garantir
l’exercici efectiu dels drets i deures de tota la ciutadania.
ECAS té dos objectius estratègics: la utilitat al soci i la incidència política. En el marc del
primer, enguany ha decidit emprendre el programa REINVENTA’T com a experiència pilot
amb la participació de 10 organitzacions, amb la col·laboració de La Caixa i la consultora
multinacional KPMG.
Per a la realització del mateix necessita la col·laboració d’una consultoria del tercer sector
social i per tal de seleccionar-la obre a data d’avui, 3 d’ abril de 2013, un concurs
mitjançant procediment obert i tràmit ordinari per a la contractació d’un servei de suport
al PROGRAMA REINVENTA’T.

1. Objecte del contracte: L’objecte d’aquest contracte és el servei de suport
programa,

que

ofereix

les

entitats

assessorament

i

propostes

al

pràctiques

d’estratègia i funcionament per a l’adopció de decisions que suposin una millora
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en l’adaptació als reptes que afronten actualment a conseqüència de la crisi i el
replantejament de l’Estat del Benestar.

Els objectius generals del programa REINVENTA’T són:
a.

Donar suport a les necessitats i canvis que generen les mesures
estratègiques i estructurals, i no solament reactives, per respondre a la
situació de crisi de les entitats petites i mitjanes.

b. Facilitar la formulació i el desenvolupament d’un pla de reconversió que
permeti a l’entitat afrontar en millors condicions la seva adaptació a la
nova època.
c. Acompanyar en la posada en pràctica d’aquest Pla de Reconversió.

El programa es concreta en la realització d’una prova pilot que ha de servir de model
inspirador per a altres entitats. Els destinataris i els requisits de participació en la prova
pilot (màxim 10 entitats) són:
•

Entitats d’acció social de Catalunya, amb prioritat per a aquelles de
segment mitjà i petit, amb problemes conjunturals de viabilitat i projectes
de valor social que formin part d’ECAS.

•

Manifestin la voluntat de treballar per un canvi estratègic i estructural.

•

Es comprometin a col·laborar amb els consultors externs.

•

Possibilitat que l’entitat decideixi sobre la seva continuïtat després de la
diagnosi inicial.

Les fases que es contemplen per el desenvolupament del programa REINVENTA’T
són:
0.- Selecció entitats candidates
1.- Diagnosi
2.- Formació
3.- Pla de reconversió
4.- Seguiment a mida
De la consultora del tercer sector social s’espera el suport en la selecció de les entitats
seleccionades, que aporti realisme, expertesa i concreció en la diagnosi, realisme i
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adaptació a l’estratègia en el pla de reconversió, suport per annexar els elements en la
formació, i detecció del grau i perfil d’acompanyament per projecte i execució en
l’acompanyament.

Agents implicats: Aquest programa el conformen tres actors estratègics: la pròpia
federació ECAS (que dirigirà l’Oficina Tècnica del Programa), el finançador privat i una
consultora multinacional que aportarà coneixement tècnic i execució en aquest tipus
d’actuacions. La consultora del tercer sector social aportarà coneixement sectorial,
coneixement d’organització i expertesa en aquest tipus de processos i execució i suport
en el pla de reconversió.

Temporalitat: Aquest programa s’iniciarà a mitjans d’abril i durarà com a mínim fins al
31 de desembre de 2013, podent-se prorrogar fins a principis de 2014 en la redacció de
l’informe final i aportació de resultats del procés, així com difusió dels resultats.
Import: aquest programa té un pressupost de 46.000 euros (impostos inclosos).

2.

Presentació d’ofertes: Les empreses interessades a formar part del procés de
selecció hauran de trametre una oferta comercial a l’adreça ecas@acciosocial.org
indicant en l’assumpte del missatge la referència de la convocatòria a la qual es
presenten (programa Reinventa’t). La data límit de presentació d’ofertes serà
de 10 dies naturals comptadors des de el 3 d’abril de 2013.

3. Criteris d’adjudicació: ECAS es reserva la facultat d’adjudicar aquest contracte
a l’empresa que formuli la proposta globalment més avantatjosa. L’avaluació la
faran exclusivament membres de la Junta Directiva d’ECAS. Els criteris en base
als quals es proposarà l’adjudicació són els que resultin del barem de puntuació
següent:
•

Proposta metodològica del programa

•

Proposta econòmica

•

Coneixement del sector

•

Expertesa en la gestió d’entitats socials i emprenedoria social

•

Expertesa en l’elaboració de plans de negoci i plans estratègics per a
entitats i empreses socials

•

Expertesa en el treball conjunt amb coordinació amb l’empresa
multinacional de l’àmbit de la consultoria.
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