DOCUMENT REVISAT SEGONS ANUNCI DE RECTIFICACIÓ DE DATA 31/10/2017

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL PROCEDIMENT OBERT PER
ADJUDICAR EL CONTRACTE NÚM. 17/2017 DE SERVEIS PER A L’ELABORACIÓ
D’UN ESTUDI SOBRE QUALITAT DEL TREBALL, PRECARIETAT LABORAL I
SALUT I QUALITAT DE VIDA A LA CIUTAT DE BARCELONA

1. Objectiu general
L’objectiu general d’aquest treball és l’elaboració d’un estudi sobre qualitat del treball,
precarietat laboral i salut i qualitat de vida a la ciutat de Barcelona, com a segona part d’estudi
propositiu que en base als treballs estadístics i els qüestionaris realitzats l’any 2016 en matèria
de condicions laborals formuli propostes de les polítiques socials i laborals més adequades per
aplicar a la població per tal de millorar la qualitat del treball i disminuir les desigualtats.

2. Característiques generals i estructura
L’estudi ha d’incorporar i desenvolupar els aspectes següent:
a) Anàlisis descriptives de precarietat laboral, atur i informalitat, i la resta de variables de
treball presents a diverses enquestes realitzades per l’Ajuntament el 2016.
b) Modelització estadística per analitzar com aquestes variables de treball s’associen amb
la salut creant desigualtats en salut. Les variables de privació material, família i
sociodemogràfiques s’utilitzaran com a possibles mecanismes i determinants que
interactuen en l’associació.
c) Diagnosi prèvia i propostes de noves polítiques socials i laborals aplicades a la població
per tal de millorar la qualitat del treball i disminuir les desigualtats, a través d’entrevistes
amb experts i revisió de literatura.

3. Control de la qualitat i seguiment dels treballs
L’adjudicatari del servei es compromet a complir els estàndards, nivells de qualitat i criteris que
es fixin des de l’IERMB.
L’IERMB es reserva el dret de rebutjar parcialment o totalment el treball si no satisfà les normes
de qualitat requerides.

4. Producte a lliurar
Informe en format paper i en suport electrònic editable seguint l’estructura i continguts bàsics
establerts en els presents plecs tècnics i les especificacions tècniques del projecte finalment
aprovat en el present procediment obert, així com el total dels gràfics, les taules, els mapes i tot
allò generat durant el desenvolupament de l’estudi, en suport electrònic editable.
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5. Terminis d’elaboració
Aquest estudi té com a data màxima de finalització el 31 de desembre de 2017.

6. Documentació tècnica i econòmica a presentar per participar en el present
procediment obert
La documentació tècnica i econòmica a presentar per l’empresa licitadora en el present
procediment haurà de contenir, almenys, el següent:
Projecte tècnic (sobre B)
-

-

Objectiu, estructura i continguts (metodològics i tècnics) detallats de l’estudi, d’acord amb
els requeriments especificats en els presents plecs tècnics. Si s’escau, propostes de
millora sobre l’estructura i els continguts del projecte.
Composició de l’equip humà a assignar al projecte (adjuntar currículums).
Descripció d’altres recursos a disposició del projecte (infraestructura, equipaments,
software i altres).
Calendari de treball:
S’haurà d’especificar el termini màxim a què es compromet l’empresa adjudicatària en
relació amb l’inici i finalització de l’estudi i que no pot superar els terminis establerts en
l’apartat 5 (Terminis d’elaboració) d’aquest plec de condicions tècniques.

Oferta econòmica (sobre C)
L’import màxim de licitació està estimat en 52.807,31€ (IVA exclòs).
S’haurà d'acompanyar l'oferta econòmica, redactada d’acord amb el model de l’annex 2 del
Plec de Clàusules Administratives, amb informació detallada sobre els conceptes
pressupostaris en que aquesta es fonamenta.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 31 d’octubre de 2017
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