INFORME TÈCNIC:
Expedient núm. CO2022029GG, consistent en la prestació dels serveis de tallers de
formació i lleure de la gent gran que inclou les prestacions de coordinació, elaboració
de continguts i impartició dels diversos tallers especialitzats inclosos en el programa
d’activitats d’envelliment actiu dirigits a la gent gran del municipi, promogut pel
Departament de Gent Gran.
Valoració tècnica dels criteris d’adjudicació que depenen de judici de valor, d’acord amb
la ponderació que es detalla en la clàusula 9, apartat a) del Plec de clàusules
administratives particular que regula dit contracte (PCAP).

Assumpte: informe sobre la valoració tècnica de les ofertes presentades i admeses a la
licitació de l’expedient núm. CO2022029GG que, per a la seva avaluació, depenen de
judici de valor.
Departament: GENT GRAN

Antecedents:
Dins de les línies estratègiques marcades al Pla d’Acció Municipal (PAM) s’estableix la
promoció d’un catàleg de tallers i activitats lúdic-formatives enfocades a fomentar
l’envelliment actiu del sector de la població de Sant Joan Despí a partir dels 60 anys en
endavant i a contribuir al manteniment de l’autonomia personal d’aquest grup de
població.
Per tal de donar compliment a les línies marcades en aquest PAM, el Departament de
Gent Gran dissenya una programació anual de tallers i activitats que considera adients i
atractius per a aquest sector de la població però que, per les seves característiques,
objectius i variabilitat i, perquè tampoc disposa dels recursos propis necessaris per
materialitzar-la necessita d’una imprescindible contractació externa i especialitzada.
A principis del mes de maig de 2022 s’inicia l’expedient núm. CO2022029GG que
correspon a la licitació per a la contractació d’aquesta programació i desenvolupament
anual dels tallers i activitats per a la gent gran que té per objecte, segons la clàusula 1
del PCAP:
“La prestació dels serveis de tallers de formació i lleure de la gent gran que inclou
les prestacions de coordinació, elaboració de continguts i impartició dels diversos
tallers especialitzats inclosos en el programa d’activitats d’envelliment actiu
dirigit a la gent gran del municipi, promogut pel Departament de Gent Gran,

d’acord amb els requisits i condicions que figuren en el present plec de clàusules
administratives particulars (PCAP) i en el plec de condicions tècniques (PCT)”

El 17 de maig del present any finalitza el termini de presentació d’ofertes per a aquesta
licitació.
La Mesa de contractació reunida en data 23 de maig de 2022 fa obertura dels sobres
digital A i B corresponents al procediment obert simplificat amb criteris que requereixen
judici de valor de l’expedient CO2022029GG i es presenten els següents licitadors:
Denominació social

NIF

Núria Díaz Llop (Vital Activity)
Esport 3 Serveis Alternatius, SL
Esquemes Informàtics, SL
Fundació Pere Tarrés
JAN Bcs, SL

53293297C
B62068713
B61247060
R5800395E
B60376993

Valoració de les ofertes aplicant els criteris establerts al PCAP:
Per tal de poder valorar l’apartat que fa referència als criteris d’adjudicació que depenen
d’un judici de valor, a la clàusula 19 del Plec de clàusules administratives particulars es
detallen els criteris pels quals es ponderarà i atorgarà una puntuació a cada oferta (no
superior a 25 punts) que ajudarà a determinar la vessant qualitativa i ajustada a la
realitat dels projectes presentats.
Així doncs, alhora de valorar tècnicament cada projecte es farà en base als següents
criteris establerts:

“a) Criteris de valoració que depenen d’un judici de valor (25%)
1.- Projecte de funcionament i servei (puntuació màxima 25 punts), segons els
subcriteris que es detallen:
1.1. Definició del projecte global de funcionament o memòria global explicativa del
projecte (fins a 12 punts): Procediment de ponderació: Es valorarà el marc teòric
d’implantació del servei al municipi així com la gestió integral del propi servei
contemplant els protocols i mitjans que facilitaran el dia a dia del servei (la gestió d’altes
i baixes de professors, substitucions, seguiment d’usuaris, pla i eines de comunicació amb
el Departament de Gent Gran, protocols de seguiment i seguretat dels tallers...)

1.2. Programació anual d’activitats (fins a 8 punts): Procediment de ponderació: Es
valorarà:
- Els objectius i continguts a treballar en cada una de les àrees que engloben els tallers
demanats (fins a 3 punts)
- La metodologia de treball que s’aplicarà als diferents tallers indicant els mitjans
instrumentals i material didàctic elaborat pel docent (fins a 3 punts)
- Activitats que afavoreixin la cohesió de grup, amb propostes que es puguin programar
dins de l’horari de classe, (fins a 2 punts)
1.3. Adequació del programa d’intervenció a les característiques del municipi (fins a 3
punts): Procediment de ponderació: Es valorarà l’adequació dels tallers als col·lectius als
que s’adrecen els tallers i les propostes creatives, d’inclusió social, de lluita contra
l’aïllament i d’empoderament de la gent gran, així com metodologies i continguts que
treballin l’envelliment actiu del cos i la ment.
1.4. Formació continuada per als talleristes (fins a 2 punts): Procediment de ponderació:
Es valorarà la formació en dinamització de grups i l’experiència en la conducció i tracte
de gent gran en l’àmbit del lleure.
Els licitadors hauran de presentar obligatòriament un document amb les següents
característiques:
El document no podrà superar les 20 pàgines mida DIN-A-4 (10 fulls), correctament
paginades, redactat en Verdana 10 i un interlineat senzill. Estarà completament indexat
i haurà de seguir l’ordre establert en els anteriors apartats i subapartats. No es valoraran
les pàgines que sobrepassin el nombre màxim de pàgines establertes per cada criteri. Els
annexos que s’incorporin per mostrar gràfics o models de document no comptaran el
màxim de pàgines indicat.”

A partir de la puntuació de cada subcriteri ponderat es duen a terme les següents
valoracions:
En referència al punt 1.1 de la valoració en el que demanem la definició del projecte
global de funcionament en funció del mart teòric d’implantació del servei al municipi
així com la gestió integral del propi servei, contemplant els protocols i mitjans que
facilitaran el dia a dia del servei explicant com organitzaran el servei a diari, gestionaran

altes, baixes, substitucions, seguiment d’usuaris plans i eines de comunicació, protocols
de seguiment i seguretat dels tallers i donat l’important volum de tallers i grups anuals i
usuaris que s’han de gestionar, valorem amb la major puntuació, 11’5 punts, la proposta
d’Esport 3 Serveis Alternatius, SL donat que ens presenta un protocol estandarditzat i
amb garantia d’implantació que garanteix l’efectivitat de tot el procés de gestió del
servei de tallers per a la gent gran.
Totes les empreses ens han descrit com realitzaran la implantació del servei, des del dia
de l’adjudicació de la licitació fins al final i, totes coincideixen en descriure processos
molt semblants tant a l’hora d’implementar el servei com alhora de desenvolupar-lo
però, donada l’experiència del Departament de Gent Gran en aquest programa de tallers
i, donat el gran volum de gestió de professionals i usuaris continus que mou tot aquest
projecte, donem molta importància a que hi hagin uns protocols i unes eines estables i
estandarditzades que recullin i aglutinin de forma sistematitzada tota la gestió integral
del servei (des de protocols per a la gestió d’altes/ baixes, etc, fins a protocols d’actuació
en cas d’emergència i/o accident dels usuaris i professionals). El fet de què una empresa
ens exposi clarament aquests processos en el seu funcionament empresarial i ens els
mostri de forma gràfica i a mode de fitxa tècnica d’actuació en cada cas i segons la
incidència que es produeixi en cada moment, i ens mostri les vies de resolució s’ha
valorat molt positivament. Les ofertes presentades per la resta d’empreses també han
presentant una metodologia d’implantació del servei que s’adapta a l’estructura del que
demanem però amb menys recursos i agents d’acció implicats i això, en moments de
dificultats pot fer perillar l’eficiència de la gestió diària, aspecte molt important a tenir
en compte donat el volum diari d’ usuaris i tallers que s’han de gestionar a diari.
Amb un volum anual d’usuaris que cal mobilitzar i dinamitzar al voltant de les 600
persones setmanalment, amb un total de quasi 35 grups de diferents disciplines a
realitzar i amb un volum d’uns 15 professionals treballant directament al territori,
entenem vital tenir una forta estructura de gestió continua al llarg de tot el curs i
necessitem comptar amb una estructura que ens pugui garantir el desenvolupament
ordinari del servei, minimitzant al màxim els riscos inherents en aquest tipus d’oferta
que, moltes vegades està subjecta a possibles canvis continus de professors, canvis en
les metodologies de les classes, continues altes i baixes d’usuaris, etc.
Per això atorguem les majors puntuacions a les empreses que ens garanteixen
estructures estables de gestió i no només la definició tècnica de com portaran a terme
la gestió del programa.
La valoració del criteri 1.1 és la següent:
Plica Licitador
P1
P2

Núria Díaz Llop (Vital Activity)
Esport 3 Serveis Alternatius, SL

Criteri ponderat
1.1
7
11.5

P3
P4
P5

Esquemes informàtics, SL
Fundació Pere Tarrés
Jan Bcs, SL

6
9.5
11

En referència al punt 1.2 referent a la programació anual d’activitats, valorant a partir
dels objectius i continguts a treballar en cada una de les àrees que engloben els tallers
demanats, la metodologia de treball a aplicar als diferents tallers, els mitjans
instrumentals i materials didàctics elaborats pels docents hem de dir que les 6 empreses
presenten amb claredat tots els objectius a treballar en funció de les tres àrees en les
que podem dividir el paquet de tallers. Es veu clarament que són empreses que treballen
en el sector de la formació, formació en el lleure, pedagogia, etc. i totes plasmen en els
seus projectes un marc teòric pedagògic i una metodologia de treball impecables.
Les licitadores Esport 3 Serveis Alternatius, SL i JAN Bcs, SL han anat una mica més enllà
i ens han presentat uns quadres molt gràfics que ens han ajudat molt a veure amb
claredat els objectius a treballar per cada taller i la metodologia a emprar en cada un
d’ells; hem pogut imaginar-nos clarament quins seran els objectius, els mètodes per
aconseguir-los i que es pot fer a diari en els diferents tallers, fins i tot, Esport 3 Serveis
Alternatius, SL ha elaborat unes fitxes per cada un dels tallers amb exemples d’exercicis
a realitzar dins i fora de les classes que han estat molt gràfics de com portar a terme les
sessions. Tot això ens facilita molt la visualització dels objectius del Departament versus
el programa d’envelliment actiu que volem desenvolupar a la ciutat, amb una oferta de
tallers variada, dinàmica, adaptada a l’heterogeneïtat del sector de població que ens
ocupa, creadora de xarxes personals i socials i adequada a la gent gran del municipi.
L’ exposició gràfica de les propostes d’ Esport3 Serveis Alternatius,SL, en primer lloc, i
de JAN Bcs, SL ens ajuda a poder transmetre als usuaris quines coses es treballaran a
cada taller, pregunta molt freqüent en el període de formalització de les inscripcions als
tallers, quan els usuaris ens demanen pel què faran a classe i, ens ajuda a redirigir-los al
taller que més s’ajusti al perfil de cada persona.
En aquest apartat també hem demanat els mitjans instrumentals i material didàctics
elaborats pel propi docent i, malgrat que totes les licitadores ens han preparat llistats
de les metodologies que faran servir (val a dir que molt semblant totes), ens ha faltat
concreció en la mostra de materials elaborats pels docents. Totes les licitadores exposen
que faran servir materials de gimnàstica, equip de música, ordinadors, projectors
mòbils, pantalles (materials dels que disposem al Departament de Gent Gran i que
descrivim a l’annex I del Plec de prescripcions tècniques) etc. però Esport 3 Serveis
Alternatius, SL ha presentat, en la seva oferta, un nivell més de concreció, ja que ha
presentat no només els mitjans instrumentals i els materials didàctics genèrics que ha
presentat tothom sinó que també ha presentat exemples de materials d’elaboració
pròpia del docent i mitjans audiovisuals i eines d’execució en possibles casos de
confinament fins i tot del propi alumne. També pel que fa a Esport 3 Serveis Alternatius,

SL, ens aporta una eina de control d’assistència on line, a través d’un DRIVE que permet
en cada moment i a l’instant, veure les assistències i absències als tallers, etc, que dona
informació sobre l’evolució diària de l’estat del programa i de l’evolució dels tallers i el
seu grau de satisfacció en funció d’aquest ítem de presencialitat.
La valoració del criteri 1.2 és la següent:
Plica Licitador
P1
P2
P3
P4
P5

Núria Díaz Llop (Vital Activity)
Esport 3 Serveis Alternatius, SL
Esquemes informàtics, SL
Fundació Pere Tarrés
JAN Bcs, SL

Criteri ponderat
1.2
6
8
5
5
6.5

En referència al punt 1.3 dels criteris de valoració que fan referència a l’adequació del
programa d’intervenció a les característiques del municipi, valorant l’adequació dels
tallers als col·lectius als que s’adrecen els tallers i les propostes creatives, inclusió social,
de lluita contra l’aïllament i d’empoderament de la gent gran, així com metodologies i
continguts que treballin l’envelliment actiu del cos i la ment destaquem, una vegada més
les propostes de les empreses JAN Bcs, SL i Esport 3 Serveis Alternatius, SL, son les que
més puntuació han obtingut.
JAN Bcs, SL en la seva proposta fa èmfasi en l’heterogeneïtat del grup al que ens
adrecem, emmarcant les seves propostes en relació a una estructura de treball lligada
a un enfocament més sectoritzat en funció de l’edat i lligada a la divisió en franges
d’edat de les persones grans i tenint en compte el context socioeconòmic de la població.
A partir d’aquest enfocament fa propostes creatives d’inclusió social de lluita contra
l’aïllament i d’empoderament de la gent gran que es podrien portar a terme com ara les
sessions de portes obertes, mostres de continguts i reconeixement a la diferència
individual de les persones però ens proposa algunes altres activitats com el word café,
les coreografies amb l’escola de dansa o la participació en la gestió de càrrecs de classe,
etc, que no veiem que es puguin portar tant fàcilment a terme amb els grups classe. Els
continguts i l’estructura de treball són perfectament coherents i ben estructurats en els
blocs que demanem però algunes activitats no acabem de veure la seva materialització
real en el dia a dia dels tallers a gestionar.
Esport 3 Serveis Alternatius, SL també ens fa un plantejament i descripció detallada de
com adaptarà els tallers al municipi i als diferents col·lectius però des d’un enfocament
diferent, entenent la persona des d’una dimensió més holística i no per franja d’edats.
Així doncs, ens fa una proposta d’adaptació dels tallers a tres nivells personals, els tallers
adreçats a persones grans joves, els tallers adreçats a persones grans actives i els
adreçats a persones grans vulnerables perquè entenen que les persones, més enllà de
la franja d’edat a la que puguin pertànyer, tenen necessitats i limitacions personals que

faran que estiguin en un grup i/o en un altre grup d’activitat. Aquest enfocament per al
desenvolupament dels diferents tallers ens sembla molt adient pel treball amb aquest
grup de població al que ens adrecem.
Paral·lelament a aquests tres blocs, als quals han d’acomodar l’oferta de tallers, ens fan
propostes d’activitats perfectament factibles de realitzar a l’aula com ara la celebració
de festes, l’entrega de diplomes, la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran,
activitats d’estimulació cognitiva a través del càlcul i/o activitats tecnològiques per
lluitar contra l’escletxa digital, totes elles, activitats concretes i perfectament
realitzables i coordinables pel professor i a la classe.
La Fundació Pere Tarrés, fa un bon anàlisi de les dades estadístiques del municipi que el
porten a fer una proposta i un plantejament de treball d’inclusió d’activitats al municipi
de lluita contra l’aïllament i empoderament de la gent gran també des d’un punt de vista
holístic, enfocament en el que estem en total acord, però ens ha mancat una mica de
concreció en les activitats a proposar, metodologia i objectius a treballar adients i ens
ha faltat concretar més exemples d’implantació d’accions a realitzar als diferents tallers.
Vital Activity també fa una proposta adequada, centrant-se en l’afavoriment de
l’envelliment actiu de les persones a partir del foment d’hàbits de vida saludables a
partir del foment de l’estimulació cognitiva, el foment de la participació i les relacions
socials, però fa una descripció massa generalista d’aquest punt i ens ha mancat
concreció i exemples d’activitats i com poden materialitzar la consecució dels objectius
plantejats als diferents tallers.
Per últim, Esquemes Informàtics, SL ha presentat una proposta que considerem que te
un enfocament massa acadèmic per a l’objecte que ens ocupa. Té una estructura i una
metodologia ben acurada i adaptada al treball en classe i al desenvolupament del
potencial dels alumnes però, l’objectiu principal dels tallers de gent gran té una dimensió
de treball diferent, adreçada principalment a la lluita contra l’aïllament social i
l’envelliment actiu de les persones de més edat de la nostra població i per aconseguirho cal un nivell de gestió i enfocament una mica més holístic i no tant acadèmic com
Esquemes Informàtics, SL ens presenta en el seu projecte.
La valoració del criteri 1.3 és la següent:
Plica Licitador
P1
P2
P3
P4
P5

Núria Díaz Llop (Vital Activity)
Esport 3 Serveis Alternatius, SL
Esquemes informàtics, SL
Fundació Pere Tarrés
Jan Bcs, SL

Criteri ponderat
1.3
1.25
3
1
1.5
1.5

I finalment, en referència al punt 1.4 en el que fem referència a la formació continuada
per als talleristes, valorant la formació en dinamització de grups i l’experiència en la
conducció de grups i tracte amb la gent gran podem dir que totes les empreses han
presentat, de forma més i/o menys desenvolupada unes propostes de formació
semblants en referència a la formació sobre conducció de grups, habilitats
comunicatives, gestió i resolució de conflictes i el tracte a les persones grans en general,
però cal destacar per sobre de la resta i, com a element diferenciador l’enfoc de la
proposta formativa presentada per Esport 3 Serveis Alternatius SL que recull un bloc
formació específica per tal de dotar els talleristes en l’adquisició d’eines i recursos per
treballar la soledat no desitjada , eix transversal en el desenvolupament de les polítiques
d’envelliment actiu del Departament de Gent Gran.

La valoració del criteri 1.4 és la següent:
Plica Licitador
P1
P2
P3
P4
P5

Criteri ponderat
1.4
1
2
1.25
1.5
1.5

Núria Díaz Llop (Vital Activity)
Esport 3 Serveis Alternatius, SL
Esquemes informàtics, SL
Fundació Pere Tarrés
JAN Bcs, SL

Així doncs i, de la forma més gràfica possible, la valoració expressada en els apartats
anteriors s’ha quantificat d’acord amb les puntuacions dels subcriteris detallats en la
clàusula 19 del PCAP i que queda de la següent forma:

Plica Licitador
P1
P2
P3
P4

Criteri
Criteri
Criteri
Criteri
ponderat ponderat ponderat ponderat
1.1
1.2
1.3
1.4

Total
puntuació

Núria Díaz Llop
(Vital Activity)
Esport 3 Serveis
Alternatius, SL
Esquemes
informàtics, SL

7

6

1.25

1

15.25

11.5

8

3

2

24.5

6

5

1

1.25

13.25

Fundació Pere Tarrés

9.5

5

1.5

1.5

17.5

P5

JAN Bcs, SL

11

6.5

Sant Joan Despí, a la data de la signatura electrònica

Ana Mª Moreno Esteban
Tècnica del Departament de Gent Gran

1.5

1.5

20.5

