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Assumpte:.
INFORME TÈCNIC COMPLEMENTARI QUE DETALLA LES DIFERÈNCIES ENTRE
LES MEMÒRIES TÈCNIQUES PRESENTADES QUE JUSTIFIQUEN LA DIFERÈNCIA
EN LES PUNTUACIONS ATORGADES EN CADA UN DELS DOS APARTATS
PREVISTOS A LA CLÀUSULA 19.2 DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS QUE ESTABLEIX ELS CRITERIS PER VALORAR LES MEMÒRIES
TÈCNIQUES.

Millor proposta organitzativa
1. Coherència i viabilitat de la proposta d’ actuació
Les tres empreses licitadores presenten propostes que són considerades coherents i
viables, però ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL i ACTIESCOLA SLU exposen
una proposta considerada coherent i viable en la seva totalitat. Per altra banda, l’
empresa ESQUEMES INFORMÀTICS SL (CEINA) presenta una proposta parcial, ja
que presenta un sol servei educatiu: l’ Escola Municipal d’ Adults de Palamós ( d’ ara en
endavant EMAP). Totes les propostes són considerades coherents, ja que
desenvolupen els ítems que es demanen al Plec de prescripcions tècniques amb
congruència i són considerades viables, ja que exposen el contingut d’ una manera
lògica. L’única diferència és que hi ha una proposta que és considerada coherent i
viable parcialment, ja que les altres dues empreses han presentat una proposta
organitzativa dels tres serveis educatius estipulats en el Plec de clàusules. Pel que fa a
ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATUVA SL i ACTIESCOLA SLU tenen la mateixa
valoració en aquest ítem, ja que les dues propostes són considerades coherents i
viables. ACTIESCOLA SLU coneix la realitat de l’ entorn i es reflecteix en la memòria
tècnica i aquesta és clara, precisa i concisa. Per altra banda, ESTUDI 6 GESTIÓ
SOCIOEDUCATIVA SL mostra a l’ igual que ACTIESCOLA SLU un ampli coneixement
del perfil d’ alumnat i els serveis educatius.
2. Metodologia emprada
ACTIESCOLA SLU presenta a l’ igual que ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL
diferents metodologies segons el servei al que es refereixen. Per altra banda,
ESQUEMES INFORMÀTICS SL (CEINA) presenta una metodologia per a l’ EMAP, que
és molt bona pel que fa al primer mòdul, per tant, és una molt bona metodologia pels
idiomes, però no per a la preparació d’ un examen, ja que és molt diferent ensenyar
una llengua, que preparar per a un examen, on el factor temps és molt important i s’
han de portar a terme uns continguts amb un breu període de temps, per tant, la
metodologia proposada per a l’ EMAP , el que l’ empresa anomena learning by doing és
difícil de portar a terme amb segons quins grups i depenent de la tipologia d’ alumnat
que hi ha a l’ aula. Per tant, segons el mòdul de l’ EMAP, la tipologia d’ alumnat és molt
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diferenciada a l’ igual que la metodologia a aplicar. Per altra banda, aquesta empresa
parla d’ elaborar mapes conceptuals i esquemes,però molts dels alumnes no entenen
els mapes conceptuals . Per aquest motiu, exposo que la tipologia d’ alumnat de l’
EMAP és molt diferenciada segons el mòdul. Per tant, l’ empresa ESQUEMES
INFORMÀTICS (CEINA) mostra un desconeixement de la realitat de l’ EMAP a
diferencia de les altres dues empreses que mostren un alt coneixement del perfil d’
usuari dels tres serveis educatius i adeqüen la metodologia emprada segons el servei
educatiu a impartir.

3. Qualificació i dimensió dels recursos posats a disposició del contracte pel
desenvolupament de les diferents parts del projecte
L’ empresa ESQUEMES INFORMÀTICS SL (CEINA) exposa que els formadors
utilitzaran una metodologia i amb uns requeriments per part de l’empresa; capacitat d’
adaptació, conducció d’ equips, capacitat resolutiva... i si es considera que el docent no
acompleix amb les expectatives es podrà sol·licitar un substitut, però el professorat és
a subrogar. Exposa que subrogarà el personal, però per altra banda si considera que no
acompleix amb les expectatives es podrà sol·licitar un substitut. Presenta el personal a
subrogar de l’ EMAP. A més, aporta com a recurs tècnic un campus on-line basat en
Moodle i format SCORM i enumera una sèrie d’ aplicacions per a poder utilitzar en el
procés d’ ensenyament-aprenentatge.
Per altra banda, ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL i ACTIESCOLA SLU
exposen el personal a subrogar dels tres serveis educatius. Les tres empreses exposen
que es preveu la substitució, però l’ empresa ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA
SL exposa que si el procediment de substitució ordinari previst no és factible, enviarà
l’ alumnat a casa i la classe es farà un altre dia. En el cas de la UEC, aquesta
possibilitat no és viable, ja que els alumnes són menors d’ edat. A més a més, hi ha
dos experts i un coordinador. Així que si fos el cas, seria responsabilitat de l’ empresa
trobar una solució adient al problema. És per aquest motiu que ESTUDI 6 GESTIÓ
SOCIOEDUCATIVA SL no té la valoració màxima en aquest apartat. A diferència d’
ACTIESCOLA SLU on en l’ anterior informe s’ exposava que en aquest ítem no es
preveien les baixes ni altres aspectes de millora pel que fa al material, per tant,
rectifico; s’ accepten i es valoren en aquest ítem els aspectes que no es van valorar en
l’ informe anterior. Els aspectes a valorar són els següents:



Borsa de treball actualitzada , per tant preveu les baixes
Creació d’ un claustre virtual

Específics per a la Unitat d’ Escolarització Compartida;






Un vehicle de 9 places homologat
Un armari de plàstic de 90x60x30 cm
Dos ordinadors portàtils Acer i dues impressores Brother
Un sac de material esportiu
Caixa estoig completa

A més a més, proposa material personal d’ ús i d’ organització per a tot el personal:


Agenda
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Llapis de memòria
Estoig
Clauer

Per altra banda, ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL preveu el reciclatge
professional, preveu dos tipus de reciclatges; un per a tots els professionals i un altre
depenent del servei a impartir. ACTIESCOLA SLU a diferència d’ ESTUDI 6 GESTIÓ
SOCIOEDUCATIVA SL no preveu el reciclatge professional.
Així que ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL i ACTIESCOLA SLU són
valorades de la mateixa manera en aquest ítem.

4. Sistemàtica emprada per a l’ avaluació dels alumnes
L’ empresa ESQUEMES INFORMÀTICS SL (CEINA) utilitza un sistema d’avaluació
per a l’ EMAP i aquest és el següent. Primer, estructura el pla de seguiment i d’
avaluació que la divideix en qualitat, assistència i aprenentatge. Distingeix tres eines d’
avaluació possibles que són tres tipus d’ informes i els diferencia entre informes de
progrés individual, rúbrica i informes de final de curs. Aporta exemples d’ informes
reals portats a terme per professorat en actiu, però no es consideren significatius, ja
que la realitat de les escoles d’ adults varia segons el municipi.
Per altra banda, ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL defineix els objectius d’
avaluació de l’ alumnat i diferencia diferents fases: inicial, formativa i sumativa. Explica
i diferencia el procediment sistemàtic de l’ avaluació de l’ alumnat per serveis
educatius. En el cas de l’ EMAP, els varia segons el mòdul. Aporta annexos
complementaris amb la informació detallada dels objectius, els continguts de tots els
cursos de tots els mòduls, tot i que aporta informació sobre les COMPETÈNCIES
BÀSIQUES EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ ( d’ ara en endavant
COMPETIC), i segons el que està estipulat en el Plec de clàusules el que es porta a
terme és un curs d’ informàtica inicial i un curs d’ aprofundiment. Per tant, en l’
avaluació de la informàtica no es dóna cap certificat de COMPETIC. Així que la
informàtica inicial no és COMPETIC inicial, ni la informàtica d’ aprofundiment és
COMPETIC 1.
Per altra banda, l’ empresa ACTIESCOLA SLU a l’ igual que l’ empresa ESTUDI 6
GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL fa una avaluació diferenciada pels tres serveis
educatius. A més, ACTIESCOLA SLU i ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL
tenen en compte l’ equip tècnic de l’ EMAP. La diferència entre ESTUDI 6 GESTIÓ
SOCIOEDUCATIVA SL i ACTIESCOLA SLU és que la primera, determina que les
coordinacions amb l’ equip directiu les planifica l’ escola, en canvi, ACTIESCOLA SLU
és l’ empresa, qui pren l’ iniciativa i exposa fer una reunió mensual, on es parlin dels
temes següents: resum de les trobades del professorat, incidències del servei,
propostes de millores i canvis, qualsevol altre tema que sigui convenient i en totes les
reunions s’ escriurà una acta. En canvi, ESQUEMES INFORMÀTICS SL ( CEINA) no
ha tingut en compte a l’ equip directiu de l’ EMAP a la seva proposta organitzativa.
Per altra banda, ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL ha tingut en compte les
lleis per les quals es regeixen els serveis i per tant els criteris d’ avaluació estan en les
lleis. ACTIESCOLA SLU ha parlat segons els paràmetres de la Generalitat, però no ha
esmentat cap llei en concret.
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5- Mecanismes de coordinació i informació Ajuntament- Empresa
L’ empresa ESQUEMES INFORMÀTICS SL ( CEINA) exposa una descripció de
mecanismes de coordinació. Aquesta coordinació la portarà a terme de la següent
manera: responsable de l’ empresa i un coordinador que treballarà a les instal·lacions i
d’ aquesta manera hi haurà un tracte directe. Exposa reunions presencials o bé a
distància a través del correu o de videoconferència. Descriu els mecanismes de
coordinació de l’ EMAP. Exposa diferents tipus de coordinacions; les classifica en
diferents tipus de reunions ( curs, seguiment, avaluació i cloenda). Exposa una
estratègia de comunicació externa a través de les xarxes socials. ESTUDI 6 GESTIÓ
SOCIOEDUCATIVA SL i ESQUEMES INFORMÀTICS SL ( CEINA) són les dues
empreses que proposen; si no és viable poder fer una reunió presencial fer-la a través
del programa Skype o fer videoconferències. De moment, no disposem dels mitjans per
a poder dur a terme reunions a través de l' Skype.
L´ única empresa que no ha proposat cap reunió virtual és ACTIESCOLA SLU.
L’ empresa ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA diferencia les coordinacions
segons siguin institucionals i específiques de cada servei diferenciant la coordinació
interna i l' externa. Com a innovació crea un grup de Google Group.
Per altra banda, l’ empresa ACTIESCOLA SLU diferencia dos tipus de coordinació; la
coordinació educativa i general i la coordinació administrativa laboral. Proposa
reunions setmanals, quinzenals en el cas de la UEC i mensuals per la reunió d’
Ajuntament- Empresa. ACTIESCOLA SLU és l’ única empresa que l’empresari s’ ha
presentat explícitament com la persona que fa la coordinació educativa directament.

Projecte de treball amb les famílies
1. Pla d’ execució i cronograma d’ actuacions amb les famílies
ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL a diferència de les altres dues empreses,
defineix i explica detalladament el pla d’ execució i cronograma. ACTIESCOLA SLU
també explica el pla d’ execució i el cronograma, però molt menys desenvolupat. Per
altra banda, l’ empresa ESQUEMES INFORMÀTICS SL (CEINA) exposa les
competències a impartir, l’ atenció integral i transversal dels joves en relació a la salut
mental, exposa la prevenció i detecció, els programes de tutories individuals, les
coordinacions i és en aquest camp on parla de la família, per tant, si que parla de la
família, en l’ anterior informe exposava que no en parlava, puntualitzo que si que en fa
referència a l’ hora de coordinar-se, però com un altre element més de la coordinació.
No se l’ havia tingut en compte en aquest ítem i la valoració és la mateixa.
2. Pla d’ avaluació del treball realitzat amb les famílies
El pla d’ avaluació del treball realitzat amb les famílies dut a terme per l’ empresa
ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL és considerat adequat i per tant, es valora
que justifiqui aquest pla i que l’ especifiqui, mostra els indicadors qualitatius i
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quantitatius de l’ avaluació, els mecanismes i qui i quan avaluarà. Un cop especificats
aquests denominadors els exposa. A mode d’ exemple; avalua el número de trucades
realitzades, número de trucades registrades i contestades i les no contestades...
Aquesta empresa és l' única de les tres presentades que ha exposat en detall aquest
punt establert en el Plec de prescripcions tècniques. L’ empresa ESQUEMES
INFORMÀTICS SL (CEINA) en relació a ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL
esmenta en les tutories individuals i relacions parentals, l’ avaluació i autoavaluació, el
balanç trimestral però no fa cap explicació, diu que farà l’ avaluació ,però no
desenvolupa els ítems, ni els criteris a seguir. Malgrat que ho contempla, no ho explica
i per tant, no es pot valorar. A l’ informe anterior havia exposat que no aportava l’
avaluació, però puntualitzo el fet que si que la contempla, però sense contingut, per
tant, la valoració és la mateixa. Així que l' única empresa que s' ha valorat
positivament en aquest apartat és ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL. Per
altra banda, ACTIESCOLA SLU no presenta un pla d’ avaluació així que no té una
valoració positiva en aquest ítem.

3. Activitats socioeducatives per a la millora de les relacions parentals
ESQUEMES INFORMÀTICS SL (CEINA) en relació a ESTUDI 6 GESTIÓ
SOCIOEDUCATIVA SL i ACTIESCOLA SLU és menys detallada, ja que exposa el
contingut, però no el desenvolupa. Presenta la temporalització de les tutories, però
sense explicar com ho durà a terme. En canvi, ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA
SL exposa en detall les activitats socioeducatives per a la millora de les relacions
parentals. A més a més, mostra flexibilitat a l’ hora de modificar les activitats depenent
de les famílies i del moment. Mostra un projecte de treball amb les famílies on exposa
les accions informatives i de seguiment, accions de capacitació, accions d’ orientació i
activitats socioculturals i d’ oci i tot seguit les desenvolupa explícitament. Per altra
banda, ACTIESCOLA SLU presenta el que farà i ho exposa. Tot i que d’una manera
molt menys desenvolupada que ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL.
4. Adaptació del projecte a la realitat del municipi
Les empreses presenten un projecte que s’ adapta a la realitat del municipi, però amb
trets diferencials. L’ empresa ESQUEMES INFORMÀTICS SL (CEINA) a diferència d’
ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL i d’ ACTIESCOLA SLU no esmenta els
recursos del municipi que es poden aprofitar per a dur a terme activitats per la UEC i el
PTT. Es podria considerar que el projecte presentat per ESQUEMES INFORMÀTICS
SL (CEINA) pot ser dut a terme a qualsevol municipi, ja que no menciona ni utilitza
els recursos dels que disposa la població.
5. Propostes de formacions addicionals dels joves sense cost per a l’ administració
L’ empresa ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL presenta unes propostes de
formacions addicionals dels joves sense cost per a l’ administració, que són
considerades adequades i engrescadores pel tipus d’ alumnat de la Unitat d’
Escolarització Compartida (a partir d’ ara UEC) i del Pla de Transició al Treball,( d’ ara
en endavant PTT) . Per altra banda, cada activitat està detallada amb la justificació,
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els objectius específics, la temporalització, els destinataris i els recursos humans.
Presenta diversitat temàtica;activitats de gastronomia, activitat física, cinema i tertúlia.
Aquestes activitats són considerades engrescadores per diferents motius; primer, als
alumnes els agrada experimentar, segon, algunes activitats es porten a terme fora de l’
entorn de l’ aula, tercer, amb aquestes activitats l’ alumnat aprèn uns valors que
possiblement a dintre l’ aula són difícils d’ adquirir o de percebre i els alumnes s’
adonen que tot educa.
A més a més, diferencia la tipologia d’ alumnat de la UEC i del PTT i hi ha algunes
activitats que són per a alumnes de la UEC , altres que són pels dos recursos educatius
i fins i tot en presenta una destinada als alumnes de la UEC , on implica la família. Es
valora que hagi pensat: a qui va dirigida l’ activitat, com es portarà a terme i que hagi
aprofitat els recursos de Palamós.
Per altra banda, l’ empresa ACTIESCOLA SLU no presenta cap proposta de
formacions addicionals dels joves sense cost per a l’ administració, per tant, no se la
valora positivament en aquest ítem i les propostes que exposa l’ empresa ESQUEMES
INFORMÀTICS SL (CEINA) no es consideren adequades a la tipologia d' alumnat del
PTT i de la UEC , ja que proposa cursos a distància, que no es consideren gens
atractius ni viables per aquest perfil d' alumnat. Els cursos a distància per aquest tipus
d’ alumnat no són considerats viables, ja que els costa moltíssim tenir uns hàbits i per
a poder fer un curs a distància s’ ha de ser una persona molt responsable i disciplinada
i aquestes característiques no les té l’ alumnat del PTT ni de la UEC .
Justament tot el contrari, hi ha alumnes de la UEC i del PTT que causen absentisme,
per aquest motiu no són considerats viables. Per altra banda, els cursos proposats no
són considerats engrescadors pels destinataris , ja que no hi ha una diversitat
temàtica. Els cursos proposats són tots basats en el mateix tema; ofimàtica, disseny
gràfic i disseny industrial. Per exemple, l’ empresa ESTUDI 6 GESTIÓ
SOCIOEDUCATIVA SL ha diversificat la temàtica, ha presentat propostes de
gastronomia, d’ activitat física, tertúlia i cinema.
ESQUEMES INFORMÀTICS SL (CEINA) Mostra poc coneixement del perfil d’ usuari
de la UEC i del PTT de Palamós. Per aquest, motiu a l’ empresa ESQUEMES
INFORMÀTICS SL (CEINA) no se la valora positivament en aquest ítem, ja que les
propostes no es consideren adients a la realitat de l’ alumnat dels dos serveis educatius
de Palamós.
En conseqüència de tot el que s' ha exposat es proposen les següents puntuacions:
a) Proposta organitzativa ( màxim 25 punts):
1. ACTIESCOLA SLU
24,5 punts
2. ESQUEMES INFORMÀTICS SL (CEINA)
9 punts
3. ESTUDI 6 GESTIO SOCIOEDUCATIVA SL 24, 5 punts

b) Millor projecte de treball amb les famílies ( màxim 20 punts):
1. ACTIESCOLA SLU
12 punts
2. ESQUEMES INFORMÀTICS SL (CEINA)
4 punts
3. ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL 20 punts
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La puntuació total de les proposicions tècniques és la següent:
1. ACTIESCOLA SLU
2. ESQUEMES INFORMÀTICS SL
3. ESTUDI 6 GESTIO SOCIOEDUCATIVA SL

36,5 punts
13 punts
44,5 punts

