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CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2019/1571
Assumpte: Contractació de la prestació dels serveis de determinades activitats formatives de la
Unitat de Dinamització Comunitària

INFORME

El plec de clàusules tècniques i administratives que regula la contractació del servei de
determinats serveis formatius de la Unitat de Dinamització Comunitària, estableix que els criteris
de valoració subjecte a judici de valor puntuaran la millor proposta organitzativa fins a un màxim
de 40 punts, en els termes següents:
Millor proposta organitzativa: fins a un màxim de 40 punts.
En aquest apartat es valorarà la proposta tècnica d’execució del contracte formulada pels licitadors
mitjançant la memòria que s’especifica a la clàusula 6 del PPT i a partir del grau de compliment, adequació i
millora de les prescripcions estipulades en el mateix PPT. Per avaluar les ofertes es tindran en compte els
següents aspectes:


Coherència i viabilitat de la proposta d’actuació – 10 punts.
La proposta ha de ser coherent i viable amb la naturalesa de les activitats formatives a desenvolupar, en
el sentit que estarà pensada i adaptada a persones adultes i a activitats tant reglades com no reglades



Metodologia emprada – 10 punts.
Caldrà concretar la metodologia de treball emprada per a cada activitat formativa que es proposa, fent-hi
constar referències als materials i al sistema de treball, a l’organització del temps a l’aula, a les activitats
proposades a l’alumnat per a l’assimilació dels continguts, etc. Cal tenir en compte que les activitats
s’adrecen a persones adultes i que cal adaptar la metodologia de treball a aquests perfils. Sobretot en
les matèries del curs de Graduat Escolar de Secundària, es tindrà en compte que poden haver-hi perfils
de persones menors de 18 anys, provinents dels estudis d’ESO, amb un grau important de desmotivació
vers els estudis acadèmics i amb antecedents de fracàs escolar.
Sistemàtica emprada per a l'avaluació dels alumnes – 10 punts.
Es concretarà un pla individualitzat d’avaluació per a cada activitat formativa que es proposa, a partir de
les programacions generals que es detallen als annexos 1, 2 i 3. En el cas del professorat del curs de
Graduat Escolar (matemàtiques, física i química i anglès), la direcció de l’Escola Municipal d’Adults serà
qui acordarà els criteris d’avaluació amb el professorat de cada matèria. En el cas del curs de conversa
de l’Escola Municipal d’Adults i els cursos d’idiomes, serà el licitador qui proposi els sistemes
d’avaluació d’acord amb els currículums a treballar en cada cas



Mecanismes de coordinació i informació Ajuntament-Empresa – 10 punts.

Caldrà realitzar un protocol de comunicació amb l’Ajuntament que indiqui la periodicitat de coordinació i els
acords presos per al seguiment de les activitats formatives objecte de licitació. Aquests mecanismes de
coordinació afecten el seguiment acadèmic de l’alumnat, l’avaluació, i el seguiment general de les activitats.
Aquest protocol contemplarà també la forma de procedir en cas d’incidències amb l’alumnat o en el
desenvolupament dels cursos.
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L’autenticitat d’aquestSegell
document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento se puede
comprobar mediante electrònic
el código seguro de validación consultando esta página web
Ajuntament

Codi Segur de Validació
de Calonge i fc5ebe8d019842108c4fa4a3478b9c16001
Url de validació

Sant Antoni

https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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Un cop revisats les propostes organitzatives del servei presentats per Actiescola SLU i Esquemes
Informàtics , s’atorguen les puntuacions següents, d’acord amb els criteris detallats al punt
anterior:
ACTIESCOLA
Coherència i viabilitat de la proposta d’actuació
Metodologia emprada
Sistemàtica per a l’avaluació dels alumnes
Mecanismes de coordinació i informació AjuntamentEmpresa
Total

ESQUEMES
INFORMÀTICS

5
4
6
7

8
8
8
10

22

34

Les puntuacions detallades de cada apartat amb la justificació de la puntuació atorgada consten al
document que s’adjunta a l’expedient, anomenat valoració projectes

Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura electrònica.
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