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Ajuntament del Prat de Llobregat Serveis Socials

Acta de la mesa de selecció - Gestió delegada
del servei de Centre Obert La Caseta a la ciutat
del Prat de Llobregat a una entitat sense ànim
de lucre.

Adreça de l'activitat

ACTA DE LA MESA DE SELECCIÓ
Constituïda la corresponent MESA DE SELECCIÓ, en data 26 de juny del 2019, la qual
està formada per l’alcalde, Lluís Mijoler Martínez, com a president, assistida per la Rosa
Fuixart i Gubianas, en qualitat de secretària de la Mesa, que dona fe de l’acte i com a
vocals, la secretària de la Corporació Maria Eugènia Abarca Martínez, l’interventor, Luis
Zudaire López, el cap del Servei d’Acció Social, Àngel Longan Ruíz, i el cap de la secció
de Planificació, Programació i Avaluació del Servei d’Acció Social, Arnau Garcia Conesa.
Atès que les sol·licituds presentades en temps i forma per a la gestió delegada del servei
de Centre Obert La Caseta a la ciutat del Prat de Llobregat a través d’una entitat sense
ànim de lucre, són:
* Fundació Catalana de l’Esplai.
* Associació Saó Prat.
Un cop analitzats els projectes presentats amb la sol·licitud i d’acord amb els criteris de
valoració que s’estableixen a l’article 7 de les Bases administratives per a l’establiment
de la gestió delegada del servei de Centre Obert “La Caseta” a la ciutat del Prat de
Llobregat a una entitat sense ànim de lucre, el resultat és el següent:
A) Projecte de Centre Obert (40 punts)
Entitat

Valoració

Puntuació

Fundació
Catalana de
l’Esplai

Es presenta un projecte molt enfocat al lleure educatiu,
sense un enquadrament específic en la infància en risc
d’acord amb la normativa vigent. Els objectius per etapes
educatives estan poc desenvolupats. No es concreta una
metodologia. No es presenta un enfocament per a
l’acompanyament en els itineraris personals i l’itinerari de
vida. No es demostra un coneixement del territori ni de la
singularitat del municipi. Es valora una proposta de lleure
coherent i ordenada així com les eines de treball i registre.
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Associació
Saó Prat

Es presenta un projecte adaptat a les necessitats
socioeducatives dels infants tenint en compte les etapes
evolutives, el treball amb hàbits així com les habilitats
d’estudi i de lleure. També s’observa que la metodologia de
treball està centrada en el PEI i la capacitat de fer projectes
que reforcen l’acompanyament al menor. Tot i que manca
compartir aquesta eina amb el referent del cas de SSAP i
treballar conjuntament per l’assoliment dels objectius tant
del nen/a com de la seva família.
Es detecta que hi ha una carència en quant incorporar a les
famílies en la dinàmica quotidiana del centre obert i també
s’observa que hi ha una mancança de propostes concretes a
nivell d’accions comunitàries.

26’5

B) Projecte singular de treball amb famílies (15 punts)
Entitat

Valoració

Puntuació

Fundació
Catalana de
l’Esplai

Es presenta un projecte coherent, amb una organització
viable i funcional amb capacitat per inferir canvis i capacitar
els infants, joves i les seves famílies. Es presenta un projecte
de treball amb famílies segregat del projecte de Centre
Obert, sense un plantejament transversal, sense especificar
la proposta segons grups i franges d’edat. No es concreta la
formació dels professionals en l’àmbit del treball amb
famílies.

7

Associació
Saó Prat

Es presenta un projecte d’intervenció amb famílies adaptat a
diferents franges d’edat però es valora que caldria plantejar
accions concretes destinades a potenciar canvis qualitatius
en la singularitat de cada família orientades des del PEI del
nen/a i que permetin una major implicació dels pares/mares
i/o altres cuidadors/es.
Manca de capacitació professional en l’àmbit de treball amb
famílies.

9

C) Programació anual (15 punts)
Entitat

Valoració

Puntuació

Fundació
Catalana de
l’Esplai

En termes generals la programació respon als objectius
generals i la metodologia malgrat el projecte no concreta ni
específica aquest punt. Falta desenvolupament de la
programació. No es tenen en compte ni es mencionen els
processos de normalització en l’entorn, ni el treball amb
famílies i comunitari integrat en el marc de la programació
anual.

5

Associació
Saó Prat

La proposta respon als objectius i la metodologia general del
servei però es detecta una carència en la proposta orientada
als interessos dels joves.
No hi ha una proposta de treball en xarxa.
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D) Projecte educatiu individualitzat (15 punts)
Entitat

Valoració

Puntuació

Fundació
Catalana de
l’Esplai

No es desenvolupa el projecte educatiu individualitzat
d'acord amb els objectius i la metodologia. S'aporten fitxes
de registre.

2

Associació
Saó Prat

En general el projecte respon als objectius i la metodologia
general del servei tot i que es detecten algunes mancances:
coneixement de l’entorn, compartir el PEI amb els referents
de SSAP, valoració de l’assistència i el rendiment escolar del
nen/a i propostes concretes de treball amb famílies.
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E) Projecte educatiu d’estiu (15 punts)
Entitat

Valoració

Puntuació

Fundació
Catalana de
l’Esplai

No es desenvolupa el projecte educatiu d'estiu, es
desenvolupa un projecte de joves, descontextualitzat, i es fa
una proposta simple de programació d'estiu. No respon als
objectius i la metodologia generals del servei.

5

Associació
Saó Prat

Es valora positivament la concordança del projecte amb els
objectius i la metodologia general del servei, únicament es
troba a faltar una proposta d’intervenció comunitària.

14

Davant de les valoracions i les puntuacions obtingudes per totes les entitats, aquest és el
resultat final de l’avaluació de l’entitat gestora:

Entitat
Fundació Catalana de l’Esplai
Associació Saó Prat

Criteri
A

Criteri
B

Criteri
C

Criteri
D

Criteri
E

Total

12

7

5

2

5

31

26’5

9

12

10

14

71’5

Davant de les puntuacions i el resultat final de la fase de selecció la MESA DE SELECCIÓ
proposa a l’òrgan competent l’adjudicació de la gestió delegada a l’entitat:
Associació Saó Prat, CIF G63724405, amb número de registre d’Associacions i
fundacions núm. 29.941. per un import anual de 228.600 € d’acord amb les bases
administratives per a l’establiment de la gestió delegada del servei de Centre Obert “La
Caseta” a la ciutat del Prat de Llobregat a una entitat sense ànim de lucre.
El Prat de Llobregat, a data de 26 de juny de 2019.
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El president de la mesa,
F_FIRMA_1

Signat electrònicament
per:
L'alcalde
Lluís Mijoler Martínez
02/07/2019 12:01

La secretària de la mesa,
F_FIRMA_58

Signat electrònicament
per:
La cap de Servei de
Contractació i Patrimoni
Rosa Fuixart Gubianas
02/07/2019 13:10

Els vocals,
F_FIRMA_7

F_FIRMA_46

Signat electrònicament
per:
La secretària
Maria Eugenia Abarca
Martínez
02/07/2019 13:20

Signat electrònicament
per:
El cap de Servei d'Acció
Social
Àngel Longan Ruiz
09/07/2019 14:02

F_FIRMA_30

F_FIRMA_490

Signat electrònicament
per:
L'interventor
Luis Zudaire López
09/07/2019 13:41

Signat electrònicament
per:
El cap de secció de
Programació,
Planificació i Avaluació
Arnau Garcia Conesa
09/07/2019 14:57
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