GENERALITAT DE CATALUNYA

INFORME – VALORACIÓ OFERTA TÈCNICA EN PROCEDIMENT OBERT

Expedient:

08/20/PX/O
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ

Assumpte:

D’ESTADES D’ACTIVITATS ESPORTIVES ALS ALBERGS DE LA XARXA
JOVE D'ALBERGS DE CATALUNYA (XANASCAT) EN EL MARC DEL
PROGRAMA ESCOLAR “UNA EINA AL SERVEI DE L’ESCOLA” PER
ALS CURSOS 2020/2021 I 2021/2022.
Àrea emissora:

DIRECCIÓ DE SERVEIS A LA JOVENTUT

Data d’emissió:

21 d’octubre de 2020

OBSERVACIONS GENERALS I ANTECEDENTS

PRIMER. En data 9 de juny de 2020, la Direcció de Serveis a la Joventut, informa sobre la necessitat
d’iniciar un expedient per a la contractació de l’organització i realització d’estades d’activitats
esportives als albergs de la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT), en el marc del programa
escolar Una Eina al Servei de l’Escola per als cursos 2020-2021 i 2021-2022.

En data 1 de setembre de 2020 es publica al Perfil del Contractant l’anunci pel qual es fa pública la
licitació de l’expedient 08/20/PX/O.

SEGON. En data 25 de setembre de 2020 finalitza el termini per a la presentació d’ofertes i es
constata que s’ha presentat 1 oferta per part de PUNTUAJOCS S.L per a la contractació dels serveis
consistents en l’organització i realització d’estades d’activitats esportives als albergs de la
XANASCAT, en el marc del programa escolar Una Eina al Servei de l’Escola per als cursos 2020-2021
i 2021-2022.
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TERCER. La Mesa de Contractació procedeix a l’obertura de les proposicions presentades (Sobre A i
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B).

Tot seguit es procedeix a la valoració del contingut del “Sobre B”, l’avaluació del qual depèn d’un
judici de valor:

INFORME TÈCNIC SOBRE B

Elements de valoració de les ofertes tècniques

D’acord amb el plec de prescripcions tècniques per a l’organització i realització d’estades
d’activitats esportives als albergs de la XANASCAT en el marc del programa escolar Una Eina al
Servei de l’Escola per als cursos 2020-2021 i 2021-2022.

Es requereix que el projecte es desenvolupi en els següents apartats, que es consideren bàsics en la
prestació del servei:

Projecte pedagògic: fins a 27 punts
Es valoren les activitats així com els materials tant pel que fa als alumnes, mestres/professors,
monitors i coordinador. S’analitzen els objectius pedagògics proposats, la manera de treballar-los i
avaluar-los i l’adequació d’aquests a la franja d’edat dels educands. S’analitza l’originalitat,
continguts, treball d’habilitats i sistemes d’avaluació i seguiment previstos. En aquest punt es valora
també els centres d’interès i eixos transversals proposats per les estades.

La distribució dels punts dins del projecte pedagògic es realitza de la següent manera:
-

Projecte pedagògic: fins a 27 punts
Dins del qual es valorarà:
-

Objectius del programa: fins a 2 punts

-

Continguts del programa: fins a 3 punts
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-

Centre d’interès: fins a 1,5 punt

-

Eix d’animació: fins a 1,5 punt

-

Activitats: fins a 8 punts.
Dins del qual es valorarà la descripció de les activitats tècniques i de lleure (objectiu,
contingut, material, mesures de seguretat...).

-

Materials presentats: fins a 7,5 punts.
Dins del qual es valorarà:
-

Materials dels monitors: fins a 2 punts

-

Materials del coordinador: fins a 2,5 punts

-

Materials dels alumnes i dels mestres/professors: fins a 3 punts

-

Sistemes d’avaluació: fins a 2 punts

-

Seguiment de les estades: fins a 1,5 punts

Metodologia proposada: fins a 12 punts
Es valora l’enfocament didàctic, participació, ritmes i distribució de tasques dels educadors i equip
dirigent de l’estada. S’analitza també l’adequació del sistema proposat a la realitat d’unes estades
en els albergs de la XANASCAT així com la manera de treballar les tècniques i organització de les
sessions de les activitats esportives.

La distribució dels punts dins la metodologia es realitza de la següent manera:
-

Metodologia proposada: fins a 12 punts
Dins de la qual es valorarà:
- Procediments: fins a 1 punts
- Coordinació i seguiment seguretat durant l'estada: fins a 4 punts
- Tasques i responsabilitats dels equips: fins a 1 punt
- Enfocament metodològic de les sessions de lleure: fins a 1 punts
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- Aspectes generals de prevenció: fins a 4 punts
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- Organització horària diària: fins a 1 punts

Formació dels monitors (continuada): fins a 3 punts
Es valora la formació en la temàtica que imparteixen així com titulacions, especialitzacions i
monogràfics dels membres de l’equip educatiu de l’estada. També es valoren les formacions
específiques que l’entitat organitza pels membres dels seus equips.

-

Formació dels monitors (continuada): fins a 3 punts

Dins de la qual es valorarà:

-

Formació dels tècnics/monitors: fins a 1,5 punts

-

Formació dels coordinadors: fins a 1,5 punts

Millores addicionals: fins a 5 punts
Es valoren les millores proposades que en funció de la seva utilitat, innovació i interès, puguin ser
considerades per a la prestació del servei dividides en tres categories:

- Aspectes educatius: fins a 1 punt
- Aspectes de seguretat: fins a 3 punts
- Aspectes generals: fins a 1 punt
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Valoració de l’oferta tècnica

1. Analitzada la proposta tècnica de PUNTUAJOCS S.L es constata que aquesta no compleix
l’establert al plec de prescripcions tècniques del concurs, necessaris per a desenvolupar els serveis i
objectius requerits, i esdevé una oferta inacceptable, d’acord amb l’article 167 de la LSCP.

Concretament, la proposta d’activitats presentada per PUNTUAJOCS SL no contempla la
programació que es demana a l’annex 1 dels Plecs de Prescripcions Tècniques publicats. L’annex 1
conté la distribució horària de les diverses propostes i les activitats concretes que conté cada una
d’elles, i aquestes son les que s’han de desenvolupar a la proposta tècnica del SOBRE B.

La proposta de PUNTUAJOCS SL presenta un seguit d’activitats que no coincideixen amb les de
l’annex esmentat. Per exemple, entre altres activitats esportives, el concurs inclou propostes amb
activitats de caiac i de surf de rem i, en canvi el projecte de PUNTUAJOCS SL no inclou aquestes
activitats. Per contra, es presenta una proposta d’activitat de piscina. L’activitat de piscina no està
prevista ni publicada i alhora cal tenir en compte que, d’acord amb l’entorn de l’alberg on es
realitzen aquestes estades, no es pot realitzar.

Cal tenir present que en aquest concurs no es licita un projecte d’organització o realització obert,
sinó que es licita l’organització i realització d’unes propostes ja previstes i ja donades a conèixer al
públic. El licitador, en la seva oferta tècnica, ha d’exposar els criteris educatius i organitzatius per
realitzar aquestes activitats concretes i, com a mínim, ha d’incloure les que es demanen.

Tot i que el projecte analitzat esmenta que “Finalment comentar que totes les activitats, tan les
lleure com les esportives estan a l’espera d’un bon anàlisi de l’entorn, els espais, els recursos de la
casa de colònies, les possibilitats per portar-les a terme, etc. Aquestes activitats s’adaptaran segons
l’esport de l’estada, i les edats dels participants” (pàgina 9) hi ha un punt de partida que són les
activitats publicades i que són les que cal valorar en l’adjudicació. Al no ser-hi, no es poden valorar
ni, per tant, tampoc puntuar.
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Conseqüentment, és d’aplicació l’article 167 de la LSCP per la qual “es consideren irregulars, en
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particular, les ofertes que no corresponguin als plecs de la contractació.
2. D’acord amb el plec de clàusules administratives, aquest concurs no preveu la presentació de
variants d’acord amb el descrit als plecs de prescripcions tècniques, de manera que no es poden
incloure variants en relació amb les activitats descrites a aquests.
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Conseqüentment,

Informo

Que l’oferta tècnica del SOBRE B presentada per PUNTUAJOCSS, S.L per a l’adjudicació de
l’organització i realització d’estades d’activitats esportives als albergs de la Xarxa Jove d’Albergs de
Catalunya, en el marc del programa escolar Una Eina al Servei de l’Escola per als cursos 2020-2021 i
2021-2022 no es pot valorar perquè obvia les activitats descrites al plec de prescripcions tècniques
que són la base dels programes del concurs. Aquests no s’ha tingut en compte i es proposen unes
activitats no previstes.

Proposo
Que l’oferta tècnica del SOBRE B presentada per PUNTUAJOCSS, S.L quedi exclosa del concurs i es
declari desert el concurs al no presentar-se cap altra oferta.

Director de Serveis a la Joventut
Barcelona, a la data de la signatura electrònica.
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