INFORME DE NECESSITAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’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.

Antecedents

1. L’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, creada mitjançant la Llei 6/2006, de
26 de maig (DOGC núm. 4651, de 9.6.2006), l’objecte de la qual és prestar serveis a la joventut i
gestionar els serveis que l’Administració de la Generalitat desplegui en aquesta matèria, entre els
quals es troba la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya. La XANASCAT està integrada per 51 instal·lacions
renovades i adaptades dirigides a tot tipus de públic (instal·lacions de gestió de l’ACJ o adherides),
que es situen en indrets de gran interès artístic, turístic i cultural. Així mateix, també és funció de
l’ACJ potenciar la participació i emancipació juvenils mitjançant la creació de programes per a joves,
entre les quals es troben, la realització d’estades de temporada per a menors amb components de
caràcter lúdic i educatiu. El nostre compromís amb la qualitat humana i de serveis s’afegeix a la nostra
tasca que ens diferencia d’altres allotjaments. L’ACJ proposa, a més, tot un seguit d’activitats
engrescadores: colònies d’estiu, activitats escolars i activitats per a joves.

2. El programa escolar és un programa adreçat als alumnes des de P3 fins a Batxillerat (dels 3 als 18
anys) i es desenvolupa durant el curs escolar (de setembre a juny). L’objectiu del programa és oferir
un ampli ventall d’activitats i temàtiques per tal que els mestres i els professors ampliïn les matèries
desenvolupades a l'aula tot enfortint el binomi alberg – escola com a aules interactives on posar en
pràctica tot allò après al centre educatiu.

Dins d’aquest programa, s’ofereixen propostes d’activitats esportives, entre moltes d’altres.

Aquesta proposta concreta va adreçada a alumnes de centres educatius catalans d’Educació Infantil
i Primària, Mitjà i Superior, així com ESO i Batxillerat amb l'objectiu de gaudir del medi natural a
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través de les activitats d’aventura, els esports i el contacte amb el mar així com fomentar l’educació
per a la salut i el benestar propi.

3. Dins del programa escolar, la Xanascat acull a 8 albergs diferents, una proposta del Departament
d’Educació: els camps i els entorns d’aprenentatge (CdA/EdA). Aquests són una xarxa de serveis
situats en contextos singulars que donen suport al professorat per tal que l’alumnat assoleixi
objectius d’aprenentatge relacionats amb l’estudi del medi a partir de projectes que es desenvolupen
en estades al camp d’aprenentatge, en activitats a l’entorn o en el centre mateix.
Actualment hi ha 8 camps i entorns d'aprenentatge que es desenvolupen a alguna instal·lació de la
Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya. Des de la XANASCAT s’ofereix la possibilitat de complementar
l’estada del CdA amb diverses activitats de lleure impartides per monitors/es.
Les activitats complementàries del CdA s’inicien un cop finalitzats els itineraris propis del camp
d’aprenentatge. Així doncs, es poden realitzar cada tarda de 18:00 a 20:00 hores i cada vespre
després de sopar de 21:30 a 23:00 hores.

Les activitats que s’ofereixen i que s’inclouen dins d’aquest concurs són de caire lúdic i esportiu.

4. L’Àrea de Programes XANASCAT de la Direcció de Serveis de Joventut és la responsable de la
coordinació i supervisió d’aquestes propostes tant pel que fa a la validació i seguiment del projecte
educatiu i metodològic com a nivell organitzatiu i normatiu.

Els albergs descrits en l’apartat anterior per la seva funció d’hospedatge necessiten disposar d’un
servei integrat que realitzi, coordini i organitzi les estades del Programa Escolar donat que l’ACJ no
disposa dels mitjans tècnics i humans per realitzar aquestes tasques i funcions.
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Fonaments de dret

1. L’article 9 de la Llei 6/2006, de 26 de maig estableix que el règim de contractació de l’ACJ és el que
s’aplica de conformitat amb la normativa reguladora de la contractació de les administracions
públiques.

2. L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 determina que per a la signatura de contractes
per part de les administracions públiques es requereix la tramitació prèvia de l’expedient,
determinant la necessitat de la prestació objecte del contracte i s’hi ha d’adjuntar l’informe raonat,
d’acord amb l’article 28 de la mateixa llei, en què s’exposin la necessitat, les característiques, els
criteris de valoració i l’import calculat de les prestacions objecte del contracte.

3. L’ACJ té la necessitat de contractar el servei de realització i organització de les estades d’activitats
esportives ja que no disposa dels recursos necessaris per desenvolupar-les. Així doncs, es veu en la
necessitat de fer un concurs públic, per tal que les entitats i/o empreses contractades dotin de
qualitat i professionalitat a través dels seus directors, monitors, tècnics, i resta de personal necessari
els programes de la temàtica esmentada.

Degut a les característiques generals, a la diversitat d’activitats, a la complexitat en l’organització i
realització, i al gran volum de recursos humans que formen part del desenvolupament i execució del
programa Una Eina al Servei de l’Escola, s’ha fet un concurs per a cada una de les temàtiques d’estada
que ho requereix per separat.

Les estades d’aquest programa tindran les següents característiques:

Període de desenvolupament de les estades i/o activitats: des de la signatura del contracte fins el 30
de juny del 2022.

Edat dels participants: dels 3 als 18 anys
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Import per participant:

3 dies / 2 nits Empúries: Remulla’t al
Mediterrani
*3 dies / 2 nits Eh! Xperiències a
Empúries (Educació Infantil)

Import per

Import per

participant curs

participant curs

2020-2021

2021-2022

50,68 €

50,68 €

41,00 €

41,00 €

43,50 €

43,50 €

34,98 €

34,98 €

7,97 €

7,97 €

12,00 €

12,00 €

22,51 €

22,51 €

*3 dies / 2 nits Eh! Xperiències a
Empúries (Cicle Inicial, Mitjà i Superior
de Primària i ESO)
Programa 2 dies / 1 nit
**Activitat complementària camp
d’aprenentatge ½ dia alberg Empúries
(tarda o nit)
**Activitat complementària camp
d’aprenentatge paquet 1 dia alberg
Empúries
**Activitat complementària camp
d’aprenentatge paquet 2 dies alberg
Empúries

*Aquests preus no inclouen el preu de l’espai d’aventura de Calabuig (que satisfà directament l’ACJ).

**Per tal d’incentivar els centres educatius que facin activitats complementàries de Camp
d’Aprenentatge durant la seva estada, aquestes tindran un descompte sobre el preu proposat:

-

descompte del 10% en cas que el centre educatiu les reservi abans del 31 d’octubre del curs
escolar en curs;

-

s’aplicarà el preu de paquet d’1 dia en el cas de contractar 2 activitats de nit abans del 31
d’octubre del curs escolar en curs.
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Les activitats no incloses en l’estada i que poden ser extraordinàries a petició de les escoles, no
superaran l’import de TRETZE MIL TRENTA QUATRE EUROS AMB TRENTA TRES CÈNTIMS (13.034,33
€) IVA no inclòs.

L’import màxim pel curs 2020-2021 des de la signatura del contracte fins el 30 de juny del 2021 és
de TRENTA UN MIL CINC-CENTS QUARANTA VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (31.548,23 €)
IVA no inclòs.

L’import màxim de licitació pel curs 2021-2022 és de TRENTA NOU MIL QUATRE-CENTS TRENTA CINC
EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (39.435,29 €) IVA no inclòs.

En conseqüència, l’import màxim total del concurs de les estades d’activitats esportives pels cursos
2020-2021 i 2021-2022 és de SETANTA MIL NOU-CENTS VUITANTA TRES EUROS AMB CINQUANTA
DOS CÈNTIMS (70.983,52 €) IVA no inclòs.

Per a les edicions posteriors al curs 2021-2022, es pot sol·licitar una modificació dels imports si s’ha
produït algun canvi en la legislació vigent o el marc normatiu o regulador del sector que ho justifiqui.
Un cop valorat per l’ACJ, si s’escau, es tramitarà la corresponent modificació contractual d’acord amb
el que disposa el TRLCSP sobre les modificacions contractuals i amb els límits que la llei estableix per
aquests supòsits.

En cas de pròrroga pel curs 2022-2023, l’import màxim total de les estades d’activitats esportives és
de QUARANTA TRES MIL CINC-CENTS TRENTA SIS EUROS AMB CINQUANTA SIS CÈNTIMS (43.536,56
€) IVA no inclòs.

En cas de pròrroga pel curs 2023-2024, l’import màxim total de les estades d’activitats esportives és
de QUARANTA SET MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (47.890,21 €) IVA no
inclòs.
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D’acord amb la possibilitat de dues pròrrogues, l’import d’ambdues pròrrogues del concurs de les
estades d’activitats esportives és de NORANTA UN MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB
SETANTA SET CÈNTIMS (91.426,77€) IVA no inclòs.

En conseqüència, el valor estimat del concurs de les estades d’activitats esportives per 4 cursos
escolars (2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023 i 2023 – 2024) és de CENT SEIXANTA DOS MIL
QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (162.410,29 €) IVA no inclòs.

4. Totes les activitats d’aquest concurs giren entorn a la mateixa temàtica per la qual cosa una sola
entitat o empresa facilitarà un major grau de qualitat de l’estada. Conseqüentment, aquest servei es
tramita en un únic lot.

5. D’acord amb el pressupost de licitació descrit anteriorment que es basa amb l’experiència dels
darrers cursos escolars, i amb l’objectiu d’afavorir la concurrència pública del servei, es proposa que
el procediment d’aquest expedient sigui el de concurs públic en procediment obert.

6. Justificació dels criteris de valoració

6.1. Projecte pedagògic: fins a 27 punts
Es valoren les activitats així com els materials tant pel que fa als participants (alumnes i
mestres/professors), monitors i coordinadors. 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 i eixos d’interès proposats per les estades.

6.2. Metodologia proposada: fins a 12 punts
Es valora l’enfocament didàctic en el lleure i sessions tècniques, manera proposada de treballar i
organitzar-se de l’equip de dirigents, distribució de tasques dels educadors i equip dirigent de
l’estada. En aquest punt també s’avalua l’adequació del ritme i horaris proposats durant l’estada.

6.3. Formació dels monitors (continuada): fins a 3 punts

6

Es valora la formació pel que fa a lleure 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.

6.4. 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: educació, seguretat i generals.

6.5. Preu de l’estada: fins a 38,50 punts
Els preus de licitació permeten l’execució de les estades dins la legislació vigent i el marc normatiu o
regulador del sector.

6.6. Qualitat i valor tècnic de l’oferta, incloent la qualitat dels recursos humans: fins a 14,50 punts
Es valoren ratis monitor-alumne, titulacions dels coordinadors i monitors i hores d’activitat.

7. El termini d’execució del contracte és des de la seva signatura fins el 30 de juny del 2022.

D’acord amb tot l’exposat,

Informo

Sobre la necessitat d’iniciar un expedient de contractació mitjançant concurs públic en procediment
obert per a contractar els serveis d’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 pels cursos 2020-2021 i 2021-2022.

L’import màxim pel curs 2020-2021 des de la signatura del contracte fins el 30 de juny del 2021 és
de TRENTA UN MIL CINC-CENTS QUARANTA VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (31.548,23 €)
IVA no inclòs.
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L’import màxim de licitació pel curs 2021-2022 és de TRENTA NOU MIL QUATRE-CENTS TRENTA CINC
EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (39.435,29 €) IVA no inclòs.

En cas de pròrroga pel curs 2022-2023, l’import màxim total de les estades d’activitats esportives és
de QUARANTA TRES MIL CINC-CENTS TRENTA SIS EUROS AMB CINQUANTA SIS CÈNTIMS (43.536,56
€) IVA no inclòs.

En cas de pròrroga pel curs 2023-2024, l’import màxim total de les estades d’activitats esportives és
de QUARANTA SET MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (47.890,21 €) IVA no
inclòs.

En conseqüència, el valor estimat del concurs de les estades d’activitats esportives per 4 cursos
escolars (2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023 i 2023 – 2024) és de CENT SEIXANTA DOS MIL
QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (162.410,29 €) IVA no inclòs.

La licitació del curs 2020-2021 és a càrrec de l’aplicació pressupostaria 2270089 del pressupost de
l’Agència Catalana de la Joventut.

Es valoraran les proposicions fins a un màxim de 100 punts tenint en compte les consideracions que
figuren a continuació ja que són característiques necessàries per un correcte funcionament de les
estades i assegurar una qualitat pedagògica i seguretat adequada al tipus d’activitat que es realitza:
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR:
Documentació que es valora en el sobre B - Fins a 47 punts.
1. Qualitat i valor tècnic de l’oferta, incloent la qualitat dels recursos humans: 42 punts
Es valorarà:
-

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

-

Centre d’interès: fins a 1,5 punt
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-

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
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

-

Aspectes generals de prevenció: fins a 4 punts

-

Organització horària diària: fins a 1 punts

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
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2. Millores al plec de prescripcions tècniques en relació a la forma de realització de treballs: fins a 5
punts
Dins del qual es valorarà:
-

Aspectes educatius: fins a 1 punt

-

Aspectes de seguretat: fins a 3 punts

-

Aspectes generals: fins a 1 punt

CRITERIS APLICABLES DE FORMA OBJECTIVA
Documentació que es valora en el sobre C - fins a 53 punts.
1. Preu proposat: fins a 38,50 punts
En l’oferta ha de presentar de manera clara el preu per participant de les diferents tipologies.

3 dies / 2 nits Empúries: Remulla’t al
Mediterrani
*3 dies / 2 nits Eh! Xperiències a
Empúries (Educació Infantil)
*3 dies / 2 nits Eh! Xperiències a
Empúries (Cicle Inicial, Mitjà i Superior
de Primària i ESO)
Programa 2 dies / 1 nit
**Activitat complementària camp
d’aprenentatge ½ dia alberg Empúries
(tarda o nit)
**Activitat complementària camp
d’aprenentatge paquet 1 dia alberg
Empúries
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Import per

Import per

participant curs

participant curs

2020-2021

2021-2022

**Activitat complementària camp
d’aprenentatge paquet 2 dies alberg
Empúries

*Aquests preus no inclouen el preu de l’espai d’aventura de Calabuig (que satisfà directament l’ACJ).

**Per tal d’incentivar els centres educatius que facin activitats complementàries de Camp
d’Aprenentatge durant la seva estada, aquestes tindran un descompte sobre el preu proposat:

-

descompte del 10% en cas que el centre educatiu les reservi abans del 31 d’octubre del curs
escolar en curs;

-

s’aplicarà el preu de paquet d’1 dia en el cas de contractar 2 activitats de nit abans del 31
d’octubre del curs escolar en curs.

La formula que s’aplica per valorar el preu unitari de cadascuna de les tipologies és la següent:

Punts oferta a valorar =

Preu de l’oferta més econòmica

x 2,75 punts

Preu de l’oferta a valorar

2. Qualitat i valor tècnic de l’oferta, incloent la qualitat dels recursos humans: fins a 14,5 punts. Es
valorarà:
-

Ràtio monitors/alumnes: fins a 4,5 punts

Rati amb alumnes d’Ed. Infantil i Cicle Inicial de Primària (2,25 punts)

Monitors

Global

Rati
Rati amb alumnes de Cicle Mitjà, Superior, ESO i Batxillerat (2,25 punts)
Monitors
Rati

11

Global

La fórmula que s’aplica per valorar el rati de monitors/alumnes per edat és la següent:

Resultat fórmula rati =

Millor rati

x 2,25

Rati a valorar

-

Titulació de l’equip humà: fins a 6 punts

Es valorarà:

- Si el coordinador de l’estada té la titulació de Grau en Ciències de l’Educació Física i l’Esport i/o Grau
en Educació Primària i la de Director de Lleure així com una titulació específica en formació de l’àmbit
aquàtic: 3 punts

- Si els monitors de cada estada tenen la titulació de Grau en Educació Primària, són monitors de
lleure i/o tenen la titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior en Animació d’activitats físiques i
esportives o el Cicle Formatiu de Grau Mitjà en activitats físiques i esportives al medi natural (almenys
un 75%): 3 punts

Hores d’activitat: fins a 4 punts
Només es tindran en compte en aquesta fórmula aquelles hores destinades a les activitats esportives,
aquelles directament relacionades amb el centre d’interès concret del programa i aquelles activitats
que l’entitat ofereixi com a millores que ajudin a gaudir del medi natural a través de les activitats
d’aventura, els esports i el contacte amb el mar així com fomentar l’educació per a la salut i el
benestar propi.
L’oferta ha de presentar-se en el següent format:

Estades de 2 dies / 1 nit (Educació Infantil – Cicle Inicial) (1 punt)

1
Hores d’activitat
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2

Total

Estades de 2 dies/1 nit (Cicle mitjà – Batxillerat) (1 punt)

1

2

Total

Hores d’activitat

Estades de 3 dies / 2 nits (Educació Infantil – Cicle Inicial) (1 punt)

1

2

3

Total

3

Total

Hores d’activitat

Estades de 3 dies / 2 nits (Cicle mitjà – Batxillerat) (1 punt)

1

2

Hores d’activitat

La formula que s’aplica per valorar les hores d’activitat de cada tipologia és la següent:
Resultat fórmula hores =

Hores oferta més alta
Hores a valorar

Josep Ma. Serrano i Cuestas
Director de Serveis a la Joventut

Barcelona, 9 de juny de 2020
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