INFORME TÈCNIC:
Expedient núm. CO2021052GG, corresponent a la prestació dels serveis de
coordinació, elaboració de continguts i impartició de 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. Valoració tècnica dels criteris
d’adjudicació que depenen de judici de valor, d’acord amb la ponderació que es detalla
al Plec de clàusules administratives particular que regula dit contracte.
Assumpte: informe sobre la valoració tècnica de les ofertes que per a la seva
avaluació depenen de judici de valor de les empreses presentades a la licitació de
l’expedient CO2021052GG.
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 lúdico-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, perque tampoc disposa dels recursos propis necessaris per
materialitzar-la necessita d’una imprescindible contractació externa i especialitzada.
A principis del mes de setembre de 2021 s’inicia l’expedient núm CO2021052GG 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:
“La prestació dels serveis de coordinació, elaboració de continguts i impartició
de diversos tallers especialitzats inclososo en el programa d’activitats
d’ENVELLIMENT ACTIU dirigit a la gent gran del municipi, promogut pel
Departament de la Gent Gran, d’acord amb els requisits i condicions que
figuren en el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i en el plec de
condicions tècniques (PCT)”
El 7 d’octubre de 2021 finalitza el termini de presentació d’ofertes per a aquesta
licitació.

La Mesa de contractació reunida en data 14 d’octubre de 2021 fa obertura del sobre
digital A corresponent al procediment obert simplificat amb criteris que requereixen
judici de valor de l’expedient CO2021052GG i es presenten els següents licitadors:
Denominació social

NIF

Núria Díaz Llop (Vital Activity)
GRADO INFORMÁTICA Y GESTIÓN S.L.
Esport 3 Serveis Alternatius, SL
Jan Bcs SL

53293297C
B60301603
B62068713
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 16 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, cal tenir en compte el següent:
“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, objectius generals, específics i de gestió, àrees de formació i
metodologies.
1.2. Programació anual d’activitats (fins a 8 punts): Procediment de ponderació:
Es valorarà els continguts a treballar, la metodologia i estratègies
d’aprenentatge, mitjans instrumentals, material didàctic propi elaborat pel
docent, mitjans audiovisuals a utilitzar i activitats que afavoreixin la cohesió de
grup, amb propostes que es puguin programar dins i fora de l’horari establert
de classe.
1.3. Adequació del programa d’intervenció a les característiques del municipi i
de les persones destinatàries (fins a 3 punts): Procediment de ponderació: Es
valorarà l’adequació del desenvolupament dels tallers proposat 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, en el lleure i el
tracte amb el públic.
Els licitadors hauran de presentar obligatòriament un document amb les següents
característiques:
- El document no podrà superar les 20 pàgines DIN-A-4, 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:
1. En referència a la definició del projecte global de funcionament o memòria
explicativa, valorant el marc teòric, objectius generals, específics, de gestió, àrees de
formació i metodologies, hem de dir que totes quatre empreses han presentat uns
marcs teòrics molt ben justificats i ajustats a la realitat de la casuística de la gent gran
en general, atenent la seva diversitat, la seva heterogeneïtat i aplicant, en tot moment,
criteris i accions adreçades a treballar l’envelliment actiu i la lluïta contra l’aïllament
social d’aquest col·lectiu. Això denota que totes les empreses manifesten un bon
coneixement de les teoríes i projectes que actualment es porten a terme entorn el
treball amb la gent gran.
Però cal dir que s’atorga una major puntuació a la proposta d’ Esport 3 Serveis
Alternatius, SL perque ha emmarcat perfectament el projecte dins de les accions i
propostes planejades pel propi Ajuntament al seu PAM 2020-2023 i dins de les accions
a desenvolupar en els projectes de l’Agenda 2030 de la nostra ciutat. Els objectius
específics i de gestió que proposen van alineats no només amb el PAM sino també amb
la realitat sociocultural, la piràmide d’edat de Sant Joan Despí (molt ben descrita,
separada per trams curts d’edats 60-65, 65-70, 70-75 i en endavant) que donen la
perspectiva de l’heterogeneïtat de la gent gran del municipi i de l’adaptació de la
metodologia NO DIRECTIVA, que proposen a l’hora de treballar en cada un dels tallers
descrits a l’oferta.

2. En referència al programa d’activitats presentats, valorant continguts a treballar,
metodologia, estratègies d’aprenentatge, mitjans instrumentals, materials didàctics,
audiovisuals, activitats que afavoreixen la cohesió de grups i propostes a fer dins i fora
de la classe, totes quatre empreses presenten, en menor o major grau de descripció,
accions a realitzar en els diferents tallers però destaquen les propostes d’ Esport 3

Serveis Alternatius, SL i de Jan Bcs SL. Ambdues licitadores fan una bona descripció i
detallada del programa d’activitats i, en especial, de les activitats que afavoreixin
plenament la cohesió dels grups dins i fora de l’àmbit de la classe.
Pel que fa a Esport 3 Serveis Alternatius, SL també 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.
Cal destacar també en aquest apartat la proposta de GRADO INFORMÁTICA Y GESTIÓN
S.L. en el cas d’una situació sanitària especial.

3. En referència al criteri de valoració d’adequació del programa a les caracterísitques
del municipi, valorant propostes creatives, d’inclussió social i empoderament de la
gent gran, metodologies i continguts que treballin l’envelliment actiu cos i ment, les
propostes presentades per Núria Díaz Llop (Vital Activity), GRADO INFORMÁTICA Y
GESTIÓN S.L. i Jan Bcs SL són massa generals i no acaben de concretar activitats i
metodologies específiques que es puguin aplicar a la realitat diària dels tallers i dels
seus usuaris, hi manca més informació i concreció sobre el tipus d’activitats a realitzar
dins dels tallers al llarg de l’any per tal de treballar tant la cohesisió social com la
inclusió i l’empoderament de la gent gran.
En canvi, Esport 3 Serveis Alternatius, SL fa una diferenciació entre tres tipus de perfils
d’usuaris/es del Programa i en funció de diferents nivells (físic, mental i social, àmbit
de relació, etc.) i els tallers els adequa a aquests perfils. S’ha valorat molt positivament
les propostes creatives per a la inclusió social; i per lluitar contra l’aïllament; per
l’empoderament de les persones grans i per treballar l’envelliment actiu.

4. En refèrencia al darrer criteri de ponderació que fa referència a la formació
continuada, cal dir que les quatre empreses presenten uns plans correctes de formació
continuada dels seus equips de treball, tant pel que fa als talleristes com pel que fa als
equips de coordinació, però hem de dir que les propostes presentades per Jan Bcs SL i
Esport 3 Serveis Alternatius, SL han concretat més les seves accions envers la formació
dels seus treballadors oferint un pla de formació específic que contempla des de la
formació en els àmbits de lleure, la gestió emocional i la dinamització de grups, fins a
l’atenció específica a la gent gran, donant un enfocament molt encertat per a què els
treballadors tinguin els recursos i la formació adient i necessària que contribueixi a
treballar qualitativament per assolir els objectius tant generals com específics que es
pretenen aconseguir amb el programa dels tallers anuals del Departament de Gent
Gran de l’Ajuntament.

La valoració expressada en els apartats anteriors s’ha quantificat d’acord amb les
puntuacions dels subcriteris detallats en la clàusula 16 del PCAP:
Plica Licitador

P1
P2
P3
P4

Criteri
Criteri
Criteri
Criteri
ponderat ponderat ponderat ponderat
1.1
1.2
1.3
1.4
Llop
10
7
1
1

Núria Díaz
(Vital Activity)
Grado Informatica
y Gestión S.L
Esport 3 Serveis
Alternatius, SL
Jan Bcs SL

Total
puntuació
19

10

7

0.5

1

18.5

12

8

3

1.5

24.5

10

8

1

1.5

20.5

Sant Joan Despí, a la data de la signatura electrònica

Ana Mª Moreno Esteban
Tècnica del Departament de Gent Gran

