INFORME PROPOSTA DE MILLOR OFERTA EN PROCEDIMENT OBERT

GENERALITAT DE CATALUNYA

Expedient:
Assumpte:

28/21/PJ/O
CONCURS DE PROCEDIMENT OBERT PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER LA CARTERA DE
SERVEIS DE LA XNEJ EN L’ÀMBIT DE LA SALUT PER AL
2022

Àrea emissora:

ÀREA DE PROGRAMES DE JOVENTUT

Data d’emissió:

A la data de la signatura electrònica

OBSERVACIONS GENERALS I ANTECEDENTS
PRIMER. Amb data 29 de juliol de 2021 Direcció de Programes del PNJCat informa sobre la
necessitat d’iniciar un expedient de contractació de serveis de la cartera de serveis de la
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil durant l’any 2022, incoant-se en data 19 d’agost de
2021 l’expedient 22/21/PJ/O, que constava de 3 lots.
En la Resolució de 25 d’octubre de 2021 declara desert el lot 3 de l’expedient de contractació
22/21/PJ/O per a la contractació dels serveis de la cartera de serveis de la Xarxa Nacional
d’Emancipació Juvenil durant l’any 2022 en l’àmbit de la salut atès que no s’hi va presentar
cap oferta.
Vist l’informe de necessitat de 26 d’octubre de 2021 de la Direcció de Programes del PNJCat
sobre la necessitat d’iniciar un expedient negociat de contractació del lot 3 de l’expedient
22/21/PJ/O per a la contractació dels serveis de la cartera de serveis de la Xarxa Nacional
d’Emancipació Juvenil durant l’any 2022 en l’àmbit de la salut mitjançant procediment
negociat d’acord amb l’article 168 a) 1r de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, en data 2 de novembre de 2021 la directora general de l’Agència Catalana
de la Joventut incoa l’expedient 28/21/PJ/N.
Amb data 16 de novembre de 2021, s’aproven els Plecs de Clàusules Administratives i Plecs
de Prescripcions tècniques de l’expedient 28/21/PJ/N de l’Agència Catalana de la Joventut
per la contractació per a la contractació dels serveis de la cartera de serveis de la Xarxa
Nacional d’Emancipació Juvenil durant l’any 2022 en l’àmbit de la salut mitjançant
procediment negociat d’acord amb l’article 168 a) 1r de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en haver quedat desert els lots 2, 3 i 6 del procediment obert
núm. 16/21/PJ/O), que consten en annex a aquesta Resolució.
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Així mateix, amb data 16 de novembre de 2021, s’aprova la despesa de licitació amb un
pressupost màxim de licitació de VINT MIL EUROS (20.000 €), IVA no inclòs.
En data 22 de novembre 8 de setembre de 2021 s’envia invitació a les entitats SEER, Salut
i Educació Emocional, Laia Sala Sala, Meskelleure, S.C.P. i a la que ha mostrat interès en
participar, se li envia l’enllaç amb l’anunci licitació del perfil del contractant de l’Agència
Catalana de la Joventut. El termini per presentar oferta és fins a les 14h del 7 de desembre
de 2021.
Arribat aquest termini, es constata que ha presentat oferta per licitar SEER, Salut i Educació
Emocional.

SEGON. En data 9 de desembre de 2021 les persones tècniques de l’Assessoria Jurídica i
Contractació, custodis de l’eina SOBRE DIGITAL, es reuneixen per a l’obertura del SOBRE
A i SOBRE B.
Obert el sobre A, es constata que SEER, Salut i Educació Emocional ha presentat la
documentació administrativa necessària i havent comprovat que aquesta era correcta, són
admeses a tràmit B.

INFORME TÈCNIC SOBRE B

PRIMER.- Seguidament, s’envia el SOBRE B amb l’oferta tècnica i valoració de tots els
criteris descrits en el Plec de Clàusules Administratives a l’Àrea d’Emancipació per al seu
estudi i valoració que s’incorpora en aquest informe, que destaca els elements valorats. En
concret, els criteris de valoració a tenir en compte son els següents:
Bloc I: Proposta de tallers i xerrades dirigides a persones joves sobre la temàtica de cada
Lot: màxim 16 punts
- Proposta de tallers i xerrades, continguts i objectius: màxim 8 punts o Metodologia:
màxim 4punts
- Atenció a la diversitat de la població destinatària: màxim 2 punts
- Sistemes de coordinació, seguiment i d’avaluació de cada activitat i dels
professionals que les desenvoluparan: màxim 1 punt
- Material de suport per cada activitat : màxim 1 punt
Bloc II: Proposta d’elaboració de guies didàctiques per a la realització de tallers: màxim 8
punts

2

Doc.original signat per:
ÀNGELS PIÉDROLA GOMEZ
24/03/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/04/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

Data creació còpia:
13/04/2022 12:45:39

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*082PFRKW6ALUEO1SQZ1PE5Q0WVUOGI8S*
082PFRKW6ALUEO1SQZ1PE5Q0WVUOGI8S

Pàgina 2 de 8

-

GENERALITAT DE CATALUNYA

-

-

Descripció del taller (breu descripció del taller, finalitats d’aprenentatge, persones
destinatàries i temps de realització) : màxim 2 punts
Descripció de les bases didàctiques del taller (objectius específics d’aprenentatge,
tipus de contingut i activitats, avaluació de l'aprenentatge i rol de la persona
dinamitzadora): màxim 4 punts
Criteris per a l’atenció a la diversitat de la població destinatària: màxim 1 punts 5/8
Proposta de materials i recursos de suport per a les activitats: 1 punt

Bloc III. Proposta de accions formatives pels professionals de la XNEJ: màxim 16 punts
- Proposta de jornades formatives, continguts i objectius : màxim 8 punts
- Metodologia: màxim 4 punts
- Adaptació de la formació a col·lectius professionals amb necessitats diverses: màxim
2 punt
- Sistemes de coordinació, seguiment i d’avaluació de cada activitat i dels
professionals que les desenvoluparan: màxim 2 punts
Bloc IV. Proposta d’elaboració de material sobre la temàtica de cada Lot: màxim 8 punts
- Proposta d’elaboració de material informatiu, continguts i objectius: màxim 4 punts o
Metodologia: màxim 1 punt
- Atenció a la diversitat de la població destinatària: màxim 2 punts
- Sistema de coordinació, seguiment i professionals que desenvoluparan l’activitat:
màxim 1 punt

SEGON. Analitzada la proposta tècnica acceptada, es constata que aquesta s’adequa
plenament als requisits del Plec de Prescripcions Tècniques del concurs, necessaris per a
desenvolupar els serveis i objectius requerits.
Es procedeix a valorar l’oferta tècnica presentada per SEER, salut i educació emocional. 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:
Bloc I: Proposta de tallers i xerrades dirigides a persones joves sobre la temàtica de cada
Lot: màxim 16 punts
L’oferta presentada pel licitador consisteix en quatre tallers que es consideren adequats per
la temàtica de la salut emocional. Es valora però que no és una oferta que per la quantitat
sigui prou adequada, ja que es podrien abordar més temàtiques, però també es valora

3

Doc.original signat per:
ÀNGELS PIÉDROLA GOMEZ
24/03/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/04/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

Data creació còpia:
13/04/2022 12:45:39

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*082PFRKW6ALUEO1SQZ1PE5Q0WVUOGI8S*
082PFRKW6ALUEO1SQZ1PE5Q0WVUOGI8S

Pàgina 3 de 8

GENERALITAT DE CATALUNYA

positivament que els continguts proposats estiguin molt relacionats amb el context actual de
les problemàtiques emocionals de les persones joves.
La valoració de la metodologia plantejada per als tallers és positiva, ja que es presumeix que
és molt adequada per la temàtica proposada. A l’oferta hi ha un apartat específic on el
licitador explica la metodologia general de la seva proposta. L’Equip SEER utilitza la
metodologia interactiva i vivencial VRT (Vivència- Reflexió-Transferència). Hagués estat
millor valorat si questa metodologia estigués més contextualitzada en cadascun dels tallers.
Quant als criteris d’atenció a la diversitat de la població juvenil, l’oferta també presenta un
apartat específic sobre aquest tema i afirmen que l’enttat treballa des d’una perspectiva
inclusiva i pren els participants de les activitats com a protagonista. També afirmen que
utilitzen en totes les seves activitats un llenguatge inclusiu i acullen la diversitat com una
característica inherent a l’ésser humà. En aquest sentit, només tenen en compte la
perspectiva de gènere i de cures de la diversitat però no especifiquen com s’atendrà
específicament altres factors de desigualtat social. Tampoc hi ha una descripció específica
de com atendran la diversitat en cadascun dels tallers.
Quant a la descripció dels sistemes de coordinació, seguiment i d’avaluació de cada activitat
i dels professionals que les desenvoluparan també es fa des d’un apartat específic de l’oferta.
En aquest aparat s’afirma que hi haurà un seguiment continu de les activitats per tal de donar
una resposta activa i continuada a les demandes que hi puguin sorgir. En quant a l’avaluació,
s’afirma que s’elaborarà un qüestionari adhoc per cada activitat. També s’afirma que la
persona facilitadora de les activitats també traslladarà de manera sistemàtica informació
sobre el desenvolupament de les activitats a la coordinació de l’empresa i també emplenarà
un qüestionari sobre la pràctica pedagògica i les propostes de millora. A l’oferta no s’informa
de quina manera tota aquesta informació es trasllada als responsables tècnics de l’ACJ. Per
tant es detecten algunes mancances en la proposta de coordinació amb l’ACJ.
A la proposta no es descriu quins materials acompanyaran els tallers.
Per tant, obté 9,3 punts

Bloc II: Proposta d’elaboració de guies didàctiques per a la realització de tallers: màxim 8
punts
A la proposta d’elaboració de guies didàctiques hi ha una molt breu descripció dels continguts
de les dues propostes de guies que proposen però no hi ha una descripció de les activitats,
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dels objectius específics d’aprenentatge ni altres elements de les bases pedagògiques de
les guies. Tampoc es descriuen els mecanismes d’atenció a la diversitat ni es presenten els
materials de suport a aquestes guies.
És una proposta molt bàsica i incompleta.
Per tant, obté 2 punts
Bloc III. Proposta de accions formatives pels professionals de la XNEJ: màxim 16 punts.
L’oferta consisteix en vuit sessions de formació de quatre hores adreçada a professionals de
la XNEJ. Els continguts i els objectius de les formacions són adequades ja que la proposta
es basa en formació en educació emocional i en la mirada salutogènica pel
desenvolupament professional. També a la descripció de la formació proposada s’indica que
es partirà de la promoció d’hàbits de vida saludables i el desenvolupament socioemocional
dels professionals, aspectes alineats amb el PNJCat i es consideren adequats.
La proposta metodològica no està explícitament desenvolupada en la proposta de
formacions per a professionals i cal referir-se a l’apartat específic de l’oferta, la valoració de
la qual està descrita a l’apartat anterior. S’hagués valorat positiu que hi hagués hagut una
descripció metodològica concreta sobre la formació a professionals.
A la proposta de formació a professionals no hi ha descripció concreta de l’ adaptació de la
formació a col·lectius professionals amb necessitats diverses per la qual cosa no es pot
valorar, tot i que de la proposta de continguts i metodològica es pot desprendre una
adaptació implícita, ja que la formació té un component de treball personal, la qual cosa
permet aquesta adaptació. S’hagués valorat positivament una descripció explícita sobre
aquesta adaptació.
A la proposta no hi ha una descripció dels sistemes de coordinació, seguiment i d’avaluació
de cada activitat i dels professionals que les desenvoluparan la formació. Cal referir-se a
l’apartat específic de l’oferta, la valoració de la qual està descrita a l’apartat anterior.
S’hagués valorat positiu que hi hagués hagut una descripció concreta sobre aquests
sistemes de coordinació i avaluació en la formació a professionals.
Per tant, obté 10.7 punts
Bloc IV. Proposta d’elaboració de material sobre la temàtica: màxim 8 punts

5

Doc.original signat per:
ÀNGELS PIÉDROLA GOMEZ
24/03/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/04/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

Data creació còpia:
13/04/2022 12:45:39

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*082PFRKW6ALUEO1SQZ1PE5Q0WVUOGI8S*
082PFRKW6ALUEO1SQZ1PE5Q0WVUOGI8S

Pàgina 5 de 8

GENERALITAT DE CATALUNYA

A la proposta d’elaboració de materials sobre la temàtica hi ha una descripció de quatre
materials informatius. Dos d’ells ja són materials que ja es disposen d’anteriors adjudicacions
i hi ha dues propostes noves de materials. Aquests materials es consideren adequats, ja que
estan relacionats amb la temàtica de la salut emocional i són pertinents. A més es valora
que hi ha materials que van adreçats a professionals de joventut i altres a persones joves.
No hi una descripció metodològica per a l’elaboració d’aquests materials, ni de com aquests
materials atendran a la diversitat de la població juvenil ni del sistema de coordinació i
seguiment de l’elaboració dels materials. Per fer la valoració d’aquests aparats ens hem
referit als apartats específics sobre aquests aspectes de l’oferta i la valoració d’aquests
aspectes els hem fet en la valoració dels tallers. S’hagués valorat positivament que hi hagués
un apartat específic d’aquests criteris a la proposta d’elaboració de materials.
Per tant, obté 4 punts
Que l’oferta tècnica del SOBRE B presentada per SEER, Salut i Educació emocional per la
contractació del servei de salut de la cartera de serveis de la XNEJ durant l’any 2022, ha
obtingut un total de 26 punts sobre 48.
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.
Atès que sol s’ha rebut una única oferta i que aquesta ha obtingut el mínim de punt requerits,
(sobre el màxim de la valoració possible, aquesta se li concedeix el màxim de puntuació
possible. Així, el quadre queda de la següent manera:
LICITANT

BLOCS

SEER

I Proposta de
tallers i xerrades
II
Unitats
didàctiques

16

9,3

8

2

III Formació
professionals

16

10,7

LOT 2

Puntuació
Màxima

a

Puntuació
Total puntuació
obtinguda
(Nota
(Nota
ponderada)
ponderada)
26 punts
(sobre 48)
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IV Elaboració de
materials

8

4

TERCER. En data 29 de desembre de 2021, l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació a
Mesa de contractació procedeix a l’obertura del SOBRE C de la proposició presentada, sobre
que conté l’oferta econòmica de les proposicions presentades, l’avaluació de la qual depèn
de criteris objectius, i l’eleva a l’àrea promotora.
L’oferta econòmica presentada per SEER és la que 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
Jornades de formació als professionals dels serveis de
la XNEJ
Elaboració d’unitats didàctiques pels tallers
Elaboració d’una guia didàctica

Puntuació

90€/h

10

120€/h

10

50€/h

10

60€/h

10

SEER no indica de manera clara presentació d’un informe trimestral de seguiment de la
dedicació i la retribució ni tampoc presenta ni aporta experiència demostrable en accions
formatives adreçades a professionals i ajoves en els darrers dos anys.
QUART. Conseqüentment, d’acord amb l’aplicació dels criteris de valoració, els punts
obtinguts són:
SEER obté: 40 punts

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

26

Puntuació
SOBRE C
40

Total
puntuació
66
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Conseqüentment,
Informo
1. Que la proposició presentada per SEER per la contractació dels serveis de la cartera
de serveis de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil en l’àmbit de salut durant l’any
2022, ha obtingut un total de 66punts sobre 100.

2. 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 2021 en l’àmbit de
la salut, a SEER per un import màxim de quinze mil set-cents vint euros (15.720
€), IVA no inclòs.

Directora de Programes del PNJCat
Barcelona, a la data de la signatura electrònica
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