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

Identificació de la sessió
Número de sessió: 2.
Expedient de contractació: 2019/1571.
Objecte: Contractació de determinats serveis formatius de la Unitat de Dinamització Comunitària.
Procediment d’adjudicació: Obert.
Pressupost base de licitació: 36.136,04 € (exempts d’IVA).
Data de la sessió: 27/08/2019.
Horari: De 8:49h. a 09:00h.
Lloc: Sala de Juntes.
Ordre del dia
1) Constitució de la Mesa.
2) Donar compte de l’informe referent als projectes continguts al Sobre B Fase d’obertura del
sobre B (Oferta amb criteris de valoració de caràcter subjectiu).
3) Fase pública d’obertura del sobre C.
4) Propostes de la Mesa de contractació.
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Desenvolupament de la sessió
1. Constitució de la Mesa
Es constitueix la Mesa de Contractació amb l’assistència dels següents membres dels indicats a la
clàusula 9 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest contracte.
Hi assisteixen com a membres de la Mesa:



Josep Teixidor i Massanas

Signatura 4 de 6

Miquel Bell-lloch i Palet

Signatura 1 de 6





President: Alcalde, Sr. Miquel Bell-lloch i Palet.
Vocals:
o La substituta del Regidor delegat d’Ensenyament, Cultura i Festes, i Regidora
delegada de Benestar social i Promoció econòmica, la Sra. Carla Rebull Freixa.
o La substituta de la responsable del contracte, Sra. Neus Jorge Pinilla
Secretari municipal: Carlos Jiménez i Miramón.
Interventor municipal: Josep Teixidor Massanas.
Secretària de la mesa: Ester Martínez Rus.

L’autenticitat
d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento
Segell
se puedeelectrònic
comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web
Ajuntamen
Codi Segur
de Validació
7f0809279dc544ffa0c6084c71a7e90c001
t de
Url de validació
https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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Es posa de manifest als membres de la Mesa l’informe tècnic de valoració del projecte presentat, i
emès per la Cap d’Unitat de Dinamització Comunitària en data 28/08/19 i que literalment diu:
“
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.
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2. Es dóna compte de l’informe referent al Projecte contingut al sobre B

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.
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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.
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Un cop revisats les propostes organitzatives del servei presentats per Actiescola i Esquemes
Informàtics, s’atorguen les puntuacions següents, d’acord amb els criteris detallats al punt anterior:
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Aquest protocol contemplarà també la forma de procedir en cas d’incidències amb l’alumnat o en el
desenvolupament dels cursos.

ACTIESCOLA
Coherència i viabilitat de la proposta d’actuació
Metodologia emprada
Sistemàtica per a l’avaluació dels alumnes
Mecanismes de coordinació i informació Ajuntament-Empresa
Total

ESQUEMES
INFORMÀTICS

5
4
6
7
22

8
8
8
10
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.”
El contingut del document anomenat valoració de projectes és el següent:
“VALORACIÓ DE PROPOSTES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DETERMINADES
ACTIVITATS FORMATIVES DE LA UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA.

NEUS JORGE

COHERÈNCIA
I
VIABILITAT DE LA
PROPOSTA10
punts

Proposta
molt
genèrica amb poc
nivell de concreció
5 punts

METODOLOGIA
EMPRADA10
punts

Detall
d’objectius
metodològics
4 punts

SISTEMÀTICA
EMPRADA PER A
L’AVALUCIÓ10
punts

Fa
referencia
a
trobades,
llistats
d’assistència
i
memòria valorativa.
No esmenta tipus de
documents a utilitzar,
ni apartats a valorar.
No aporta models de
documents

ESQUEMES
INFORMATICS
La proposta s’adapta a la
diversitat
de
l’alumnat/
S’estructura cada unitat/
Seguiment
qualitatiu,
d’assistència i de millora
constatat.
S’adjunten
models dels documents
8 punts
Detall de la metodologia
emprada/detall
de
tècniques d’ensenyamentaprenentatge en funció de
la situació/detall activitats
didàctiques/
inclusió
activitats practiques/ Detall
material didàctic
8 punts
Aporta
models
de
documents a utilitzar per a
l’avaluació. Fa referencia a
reunions de seguiment,
llistat
d’assistència,
memòria valorativa, informe
de progres individual per
cada competència, rúbrica
per avaluar una exposició

OBSERVACIONS

Actiescola
una
incomplerta

presenta
proposta
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6 punts
MECANISMES
COORDINACIÓ
INFORMACIÓ
AJUNTAMENTEMPRESApunts

TOTAL

I
10

Coordinador
pedagògic
+
coordinador
administratiu/
reunions/ llibre actes
7 punts

oral
8 punts
Coordinador
pedagògic/
organigrama/
reunions/
protocol
detecció
incidències- sistema de
qualitat ISO
10 punts

22 punts

34 punts

A resultes de la valoració de la proposta tècnica d’execució del contracte efectuada per la
responsable del contracte, resulten les següents puntuacions d’un màxim de 40 punts en relació
amb els criteris subjectius:

NEUS JORGE

4
6

8
8

7

10

22

34

Preu/hora
26,13 € exempt d’IVA
(Baixa 8,28%)

Experiència
coordinador
Alfons Martin Reig251 mesos

Josep Teixidor i Massanas
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ESQUEMES INFORMÀTICS SL
8

Confirmada la no assistència de públic, el president ordena a la secretària que doni lectura de la
oferta econòmica continguda en el sobre C presentat pels licitadors. S’apliquen les credencials
dels custodis i s’obren els sobres, es procedeix a la seva visualització. El resultat d’aquesta revisió
dóna el resultat següent:

ACTIESCOLA
SLU

Miquel Bell-lloch i Palet

ACTIESCOLA SLU
5

Fase pública d’obertura del sobre C
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Coherència i viabilitat de la
proposta d’actuació
Metodologia emprada
Sistemàtica
per
a
l’avaluació dels alumnes
Mecanismes
de
coordinació i informació
Ajuntament-empresa
TOTAL
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El llibre d’actes es
considera un element
prescindible
en
la
coordinació
Ajuntament- empresa.
Es
valora
molt
positivament
el
sistema de qualitat
ISO

Documentació
acreditativa
de
l’experiència
Adscripció al RELI
on consten:
-Serveis efectuats en
els darrers anys
-Escriptura
de
fundació 1995 com a
soci fundador
Escriptura elevació
acords
com
a
administrador
únic
des de 2011
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Jessica
Creus
Garcia- 48 mesos

-Vida laboral
-Certificat prestació
serveis

ESTER MARTINEZ RUS

“aportar certificats de les empreses o entitats contractants on es faci constar el projecte
executat i el responsable del projecte, que haurà de coincidir amb el que es designi com a
coordinador del present contracte”.
En concret:
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26,60 € exempt d’IVA
(Baixa 6,63%)

Per tant, es constata que cap dels dos licitadors ha aportat la documentació requerida a la
clàusula S del Quadre de Característiques del PCAP, en el que literalment s’exigia:
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ESQUEMES
INFORMÀTICS
SL



ACTIESCOLA SLU: consultat el RELI consten els anys d’experiència del Sr. Alfons Martin
Reig, però no s’adjunta a la oferta cap certificat emès per les empreses o entitats
contractants que acrediti els projectes als que ha estat destinat.



ESQUEMES INFORMÀTICS SL: aporta un certificat emès per l’apoderat de la Companyia,
però no per les empreses o entitats contractants

Per l’exposat, no es possible valorar l’experiència dels coordinadors proposats per cap dels dos
licitadors.
De les anteriors ofertes i de conformitat amb el PCAP en resulten les següents puntuacions:
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PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS

ACTIESCOLA
ESQUEMES
INFORMÀTICS

ACTIESCOLA
ESQUEMES
INFORMÀTICS

PUNTUACIÓ
OFERTA
ECONÒMICA
35,00
28,02

PUNTUACIÓ CRITERIS
SUBJECTIUS
22
34

PUNTUACIÓ
EXPERIÈNCIA
COORDINADOR
0
0

PUNTUACIÓ CRITERIS
OBJECTIUS
35
28,02

TOTAL
35
28,02

TOTAL
PUNTUACIÓ
57
62,02

Analitzada la possible existència de què la baixa sigui anormal o desproporcionada, es confirma
que l’oferta classificada en primer lloc no és anormalment baixa o desproporcionada.
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4) Propostes de la mesa de contractació
Atès l’anterior, la Mesa proposa:
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Primer.- CLASSIFICAR els licitadors per a la contractació de referència de la següent forma:
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1. ESQUEMES INFORMÀTICS, S.L.
2. ACTIESCOLA SLU
Segon.- ORDENAR la revisió de la documentació administrativa presentada pel primer classificat,
previ requeriment d’aquesta i, en cas que aquesta sigui correcte, s’elevarà a l’òrgan de
contractació la proposta d’adjudicació del contracte amb les condicions de la seva oferta:
a)
b)

Oferta econòmica: Preu unitari per hora de formació 26,13 € (exempt IVA)
Adscripció al contracte com a coordinador al Sr. Alfons Martin Reig.

Un cop finalitzada la sessió, es redacta la present acta per part de la secretària, es llegeix
individualment pels assistents i, estant conformes amb el seu contingut, es signa electrònicament
de forma consecutiva pels membres de la Mesa de contractació.
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Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura electrònica.
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