GENERALITAT DE CATALUNYA

INFORME MILLOR OFERTA EN PROCEDIMENT OBERT

Expedient:

22/21/PJ/O.
CONCURS DE PROCEDIMENT OBERT PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER LA CARTERA DE
SERVEIS DE LA XNEJ 2022

Assumpte:

Àrea emissora:

ÀREA DE PROGRAMES DE JOVENTUT

Data d’emissió:

4 de novembre de 2021

OBSERVACIONS GENERALS I ANTECEDENTS
PRIMER. En data 29 de juliol de 2021, l’Àrea de Programes de Joventut, informa sobre la
necessitat d’iniciar un expedient per a la contractació del Servei de la cartera de serveis de
la XNEJ de l’Agència Catalana de la Joventut durant l’any 2022.
En data 8 de setembre de 2021 es publica la licitació al perfil del contractant de l’Agència
Catalana de la Joventut, essent el termini de presentació d’ofertes fins a les 14h del 29 de
setembre de 2021.
En data 29 de setembre de 2021 finalitza el termini per a la presentació d’ofertes i es
constata que ha presentat oferta per licitar pel lot 2 d’Habitatge Maria Carmen Jiménez
Ruiz i Celobert, arquitectura, enginyeria i urbanisme SCCL.
SEGON. En data 5 d’octubre de 2021 es reuneix la Mesa de contractació de l’ACJ en
sessió privada per a l’obertura del SOBRE A i SOBRE B.
Oberts els sobres A, es constata que Maria Carmen Jiménez Ruiz i Celobert, arquitectura,
enginyeria i urbanisme SCCL han presentat la documentació administrativa necessària i
havent comprovat que aquesta era correcte, són admeses a tràmit.

Calàbria, 147
08015 - Barcelona
Tel. 93 483 83 41
Fax. 93 483 83 50
www.acjoventut.cat
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INFORME TÈCNIC SOBRE B

PRIMER.- Seguidament, s’obre el SOBRE B amb l’oferta tècnica i valoració de tots els
criteris descrits en el Plec de Clàusules Administratives. El seu estudi i valoració
s’incorpora en aquest informe, que destaca els elements valorats. En concret, els criteris
de valoració a tenir en compte son els següents:

1. Proposta de tallers i xerrades per a persones joves sobre la temàtica: fins 16 punts
Es valorarà la planificació i la descripció dels serveis objecte del contracte, en
funció a les especificacions fetes al plec de prescripcions tècniques que regeixen
aquest contracte.
2. Proposta de jornades formatives pels professionals de la XNEJ: fins 16 punts
Es valorarà la planificació i la descripció dels serveis objecte del contracte, en
funció a les especificacions fetes al plec de prescripcions tècniques que regeixen
aquest contracte.
3. Proposta d’elaboració de guies didàctiques per a la realització de tallers: màxim 8
punts
Es valorarà la planificació i la descripció dels serveis objecte del contracte, en
funció a les especificacions fetes al plec de prescripcions tècniques que regeixen
aquest contracte.
4. Proposta d’elaboració de material sobre la temàtica: fins a 8 punts
Es valorarà la planificació i la descripció dels serveis objecte del contracte, en
funció a les especificacions fetes al plec de prescripcions tècniques que regeixen
aquest contracte.

SEGON. Analitzades les propostes tècniques acceptades, es constata que s’adeqüen
plenament als requisits del Plec de Prescripcions Tècniques del concurs, necessaris per a
desenvolupar els serveis i objectius requerits.
TERCER.- Es procedeix a valorar l’oferta tècnica presentada per la licitadora, Maria
Carmen Jiménez Ruiz (lot 2).
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Es valora la relació i la descripció dels serveis objectes del contracte, en funció de les
especificacions fetes al Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen aquest contracte.
Concretament:

- Proposta de tallers i xerrades per a persones joves tallers i xerrades per a persones joves
sobre la temàtica: fins a 16 punts
L’oferta per part de la Maria Carmen Jiménez és una proposta variada amb un total de 2
tallers i 3 xerrades, de les temàtiques en relació en relació amb l’accés a l’habitatge
sobretot relacionat amb el lloguer i la compra i per tant, la proposta respon a les finalitats
del servei (els objectius i els continguts són adequats i idonis).
Es valora, per tant, l'amplitud i varietat de la proposta, la idoneïtat dels temes a les
necessitats de les persones joves destinatàries dels tallers i xerrades.
La proposta metodològica té coherència amb els objectius i els continguts a treballar i es
valora adequada, completa, dinàmica, pràctica i participativa.
La proposta de tallers i xerrades per joves té en compte perfils concrets de joves més
vulnerables i diferents franges d’edat.
En la proposta presentada contempla la realització d'una enquesta de valoració de
cadascun dels tallers als participants que juntament amb la del ponent, servirà per valorar
aspectes de contingut, característiques de l'espai, les competències del ponent i qualitat
dels materials.
En relació amb els materials de suport, la proposta no contempla cap material de suport als
assistents.
Per tant, obté 14,33 punts
- Proposta de jornades formatives pels professionals de la XNEJ: fins a 16 punts
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Es valora la idoneïtat dels temes proposats i la coherència amb les finalitats del servei. Els
objectius i els continguts són adequats al servei que es vol prestar.
Quan a la metodologia, es valora adequada a la proposta metodològiques de les accions
de formacions per a professionals.
En relació a l’adaptació de la formació a col•lectius professionals amb necessitats diverses,
la proposta assumeix la diversitat que es pot fer present en el perfil dels participants, es
proposa fer una formació per demarcació.
La proposta d'avaluació és adequada, contempla com a mínim l'avaluació de satisfacció
dels participants. Es contempla però no es detalla la coordinació i seguiment que
s’efectuarà amb Serveis Centrals de l’Agència Catalana de la Joventut
Per tant obté 14,66 punts
- Proposta d’elaboració de guies didàctiques per a la realització de tallers: màxim 8 punts
La proposta, que exemplifica una de les guies didàctiques que es poden elaborar, respon
parcialment a la finalitat del servei, ja que recull una descripció del taller i dels objectius
d’aprenentatge que no és del tot completa. Alguns dels aspectes a valorar com ara la
temporalització de les sessions no es descriuen.
Recull les bases didàctiques del taller però es valora incompleta, ja que per exemple es
necessitaria un major detall de les activitats a realitzar, el rol de la persona dinamitzadora i
l'avaluació de l’aprenentatge.
En quant a l’atenció a la diversitat, de la proposta no es desprèn clarament com es podrà
adaptar la proposta a algunes característiques o necessitats de les persones usuàries.
La proposta no contempla cap material de suport.
Per tant, obté 4.33 punts
- Proposta d’elaboració de material sobre la temàtica: fins a 8 punts
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La proposta presentada en quan a material, contempla l’elaboració de materials relacionats
amb la temàtica (compra, lloguer i habitatge compartit) i esmenta els diferents formats
amb que es poden elaborar. La proposta, però no concreta molt, més enllà de la Guia
sobre habitatge en protecció oficial, els continguts específics.
La metodologia proposada en el material està adaptada al públic diana, ja que proposa
concretar els continguts en relació amb la demanda dels professionals de la XNEJ.
Es té en compte algun element per l’atenció a la diversitat de la població destinatària però
no es concreta el llenguatge a utilitzar.
Hi ha un sistema mínim de coordinació i supervisió per l'elaboració del material.

Per tant, obté 4.3 punts

TOTAL. 37,67 punts

QUART.- Es procedeix a valorar l’oferta tècnica presentada pel licitador, Celobert,
arquitectura, enginyeria i urbanisme SCCL.
Es valora la relació i la descripció dels serveis objectes del contracte, en funció de les
especificacions fetes al Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen aquest contracte.
Concretament:
- Proposta de tallers i xerrades per a persones joves tallers i xerrades per a persones joves
sobre la temàtica: fins a 16 punts
Es presenta una proposta amb poca varietat de tallers (3). La proposta no inclou cap
xerrada. Les temàtiques dels tallers estan en part relacionades amb les finalitats del servei.
Es valora que un dels tallers proposats conté un excés de contingut que pot ser un
inconvenient per portar-los a la pràctica (compra, lloguer i compartir).
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La metodologia proposada es valora
participativa.

adequada, completa, dinàmica, pràctica i

Es té en compte la diversitat i la heterogeneïtat de perfils de joves existents i la proposta
contempla mecanismes per garantir que s'arribarà al perfil del grup destinatari adaptant la
metodologia i/o continguts a les seves necessitats.
La proposta d'avaluació és adequada, contempla com a mínim un qüestionari de
satisfacció dels participants i del professorat assistent al taller i es detalla la coordinació i el
seguiment que s’efectuarà amb Serveis Centrals.
La proposta de material de suport és correcta i adequada a les activitats.
La valoració final d’aquest bloc està relacionada amb la poca varietat de tallers i xerrades
proposada, la idoneïtat dels temes i la valoració dels continguts d’una de les propostes
presentades. La resta d’elements es valoren positivament.
Per tant, obté 10,66 punts
- Proposta de jornades formatives pels professionals de la XNEJ: fins a 16 punts
La proposta ofereix una formació relacionada en part amb les finalitats del servei però amb
poca varietat ja que només en proposen una. Manca alguna proposta formativa que estigui
relacionada amb les funcions d’informació, orientació i assessorament dels professionals
de la XNEJ.
Tot i això la proposta metodològica es valora adequada i completa. La proposta
d'avaluació també és adequada, contempla com a mínim l'avaluació de satisfacció dels
participants i es detalla la coordinació i el seguiment que s’efectuarà amb Serveis Centrals.
La proposta no té en compte la diversitat de característiques i condicions del col·lectiu de
professionals a qui anirà adreçada.
Per tant obté 8,66 punts
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- Proposta d’elaboració de guies didàctiques per a la realització de tallers: màxim 8 punts
La proposta de guies didàctiques presentada és bastant incompleta en quant a la
descripció dels continguts i les activitats dels tallers i les persones destinatàries. La
proposta no recull cap aspecte relacionat amb les bases didàctiques (objectius específics
d’aprenentatge, tipus de contingut i activitats, avaluació de l'aprenentatge i rol de la
persona dinamitzadora) i tampoc es desprèn de la proposta l’adaptació a la possibles
necessitats individuals de la diversitat de joves que poden ser destinataris.
La proposta contempla proporcionar material de suport que el taller requereix, però no es
pot valorar adequadament ja que no es pot relacionar directament amb els continguts del
taller i les seves activitats.
Per tant, obté 1 punt.
- Proposta d’elaboració de material sobre la temàtica: fins a 8 punts
La proposta té relació en part amb la temàtica però la proposta és poc variada, ja que
només es proposa un únic material relacionat amb el dret a l’habitatge i no inclou materials
relacionats amb l’accés a l’habitatge en les modalitat de lloguer, compra i compartir.
La metodologia proposada en el material està adaptada al públic diana però no es detalla.
No es contempla en la proposta l’atenció a la diversitat de la població destinatària.
Hi ha un sistema de coordinació i supervisió per l'elaboració del material detallat i coherent.

Per tant, obté 2,3 punts

TOTAL. 22,62 punts
CINQUÈ.- RESUM DE LA VALORACIÓ DELS CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI
DE VALOR (documentació que es valora en el sobre B) – fins a 48 punts.
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Atès que una de les ofertes ha assolit més de la valoració X mínima (sobre el màxim de la
valoració possible –Y punts-) a cada bloc de valoració, s'aplica la fórmula de ponderació
indicada a la PCA per aquests casos. D’aquesta manera s’obtenen les puntuacions de
l’oferta que permetrà assignar la màxima puntuació a la millor valorada en cada bloc. Les
puntuacions finals queden com es mostren al següent quadre:
LICITANT

BLOCS

Puntuació

Puntuació

Puntuació

Total

Màxima

obtinguda

obtinguda

puntuació

(Nota

(Nota

(Nota

ponderada)

ponderada)

NO

ponderada)
I
LOT

Maria Carmen

1

Jiménez Ruiz

Tallers

i

xerrades per
a

persones

14.33
16

16

joves
jornades

II

formatives

16

pels

14.66

16

48 sobre 48

professionals
III

elaboració

de

guies

8

4.33

8

didàctiques
IV elaboració
de materials

Celobert,

I

arquitectura,

xerrades per

enginyeria

i a

Tallers

joves

SCCL

II

8

4.3

i

persones

urbanisme

8

10,66
16

11.9
27.48 sobre
48

jornades

formatives

16

8.66

9.45

pels
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professionals
III

elaboració

de

guies

8

1

1.84

didàctiques
IV elaboració
de materials

8

2,3

3.2

TERCER. En data 21 d’octubre de 2021, a les 13:30h, la Mesa de contractació procedeix a
l’obertura pública del SOBRE C de les proposicions presentades, sobre que conté l’oferta
econòmica de les proposicions presentades, l’avaluació de la qual depèn de criteris
objectius.
L’oferta econòmica presentada per Maria Carmen Jiménez Ruiz és la s’inclou en el quadre
següent i que conté la ponderació de puntuació d’acord amb l’aplicació de les fórmules
descrites als criteris de valoració dels plecs de clàusules administratives de l’expedient:
Preu per
hora

Tipus de servei
Xerrades i tallers adreçats a persones joves segons demanda

Puntuació

145

Jornades de formació als professionals dels serveis de la XNEJ

150

Elaboració d’unitats didàctiques pels tallers

55

Elaboració dels continguts de materials informatius

55

9.67
9.33

9.17

9.17

La senyora Maria Carmen Jiménez Ruiz ha manifestat el compromís de lliurament d’un
informe trimestral de seguiment de la dedicació i la retribució dels professionals
responsables de l’execució del servei. Per la qual cosa, obté 4 punts.
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En data 28/11/2021 es requereix a Maria Carmen Jiménez Ruiz la presentació d’una
memòria de les accions formacions adreçades a professionals i a persones joves
vinculades a la temàtica del lot corresponent que es descriuen als plecs de prescripcions
tècniques de l’expedient (punt 3 dels criteris de valoració objectius), per tal de poder
valorar correctament el punt. En data 04/11/2021, la licitadora presenta la documentació
dins del termini exposat de 5 dies al requeriment. Segons la memòria presentada ha
manifestat que durant els dos anys anteriors a l’execució d’aquest contracte ha realitzat 2
accions de formacions a professionals i 13 xerrades i tallers adreçades a persones joves
vinculades a la temàtica del lot corresponent. Per la qual cosa, obté 5 punts.

L’oferta econòmica presentada per Celobert, arquitectura, enginyeria i urbanisme SCCL de
és la s’inclou en el quadre següent i que conté la ponderació de puntuació d’acord amb
l’aplicació de les fórmules descrites als criteris de valoració dels plecs de clàusules
administratives de l’expedient:
Preu per
hora

Tipus de servei
Xerrades i tallers adreçats a persones joves segons demanda

Puntuació

140

Jornades de formació als professionals dels serveis de la XNEJ

140

Elaboració d’unitats didàctiques pels tallers

50

Elaboració dels continguts de materials informatius

50

10
10

10

10

Celobert, arquitectura, enginyeria i urbanisme SCCL ha manifestat el compromís de
lliurament d’un informe trimestral de seguiment de la dedicació i la retribució dels
professionals responsables de l’execució del servei. Per la qual cosa, obté 4 punts.
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En data 28/11/2021 es requereix a Celobert, arquitectura, enginyeria i urbanisme SCCL la
presentació d’una memòria de les accions formacions adreçades a professionals i a
persones joves vinculades a la temàtica del lot corresponent que es descriuen als plecs de
prescripcions tècniques de l’expedient (punt 3 dels criteris de valoració objectius), per tal
de poder valorar correctament el punt. En data 29/11/2021, l’entitat licitadora presenta la
documentació dins del termini exposat de 5 dies al requeriment. Segons la memòria
presentada ha manifestat que durant els dos anys anteriors a l’execució d’aquest contracte
ha realitzat 6 accions de formacions a professionals i 12 xerrades i tallers adreçades a
persones joves vinculades a la temàtica del lot corresponent. Per la qual cosa, obté 8
punts.
QUART. Conseqüentment, d’acord amb l’aplicació dels criteris de valoració, els punts
obtinguts són:
Maria Carmen Jiménez Ruiz: 46.34 punts
Celobert, arquitectura, enginyeria i urbanisme SCCL: 52 punts

RESUM DE LA VALORACIÓ DEL SOBRE B I C I TOTAL DE PUNTUACIÓ DE L’OFERTA

LOT 2

Maria Carmen Jiménez Ruiz
Celobert,
arquitectura,
enginyeria i urbanisme SCCL

Puntuació
SOBRE B
48

Puntuació
SOBRE C
46.34

27,48

52

Total
puntuació
94.34
79,48

Conseqüentment,
Informo
1. Que la proposició presentada per la Maria Carmen Jiménez Ruiz per la contractació
dels serveis de la cartera de serveis de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
durant l’any 2022 en l’àmbit d’habitatge, ha obtingut un total de 94.34 punts sobre
100.
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2. Que la proposició presentada per Celobert, arquitectura, enginyeria i urbanisme
SCCL per la contractació dels serveis de la cartera de serveis de la Xarxa Nacional
d’Emancipació Juvenil durant l’any 2022 en l’àmbit d’ocupació, ha obtingut un total
de 79.48 punts sobre 100.

3. Proposo considerar com a millor oferta a la contractació del serveis de la cartera de
serveis de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil durant l’any 2022 en l’àmbit
d’habitatge a Maria Carmen Jiménez Ruiz per un import màxim de 10.000 €, IVA
no inclòs.

Àngels Piédrola i Gómez
Directora de Programes i Polítiques de Joventut

Barcelona, a la data de la signatura electrònica
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