INFORME – PROPOSTA OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA (LOEMA) EN
PROCEDIMENT OBERT

Expedient:
Assumpte:

10/19/PX/O
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ
DE GUIATGES I ESTADES DE MUNTANYA A REALITZAR EN ELS
ALBERGS DE LA XARXA NACIONAL D’ALBERGS SOCIALS DE
CATALUNYA (XANASCAT), DINS DEL PROGRAMA UNA EINA AL
SERVEI DE L’ESCOLA PER ALS CURSOS 2018/2019 I 2019/2020.

Àrea emissora:

DIRECCIÓ DE SERVEIS A LA JOVENTUT

Data d’emissió:

02 de maig de 2019

OBSERVACIONS GENERALS I ANTECEDENTS

PRIMER. En data 22 de gener de 2019, la Direcció de Serveis a la Joventut, informa sobre la
necessitat d’iniciar un expedient per a la contractació de l’organització i realització de guiatges i
estades de muntanya en els albergs de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya
(XANASCAT), dins del programa Una Eina al Servei de l’Escola per els cursos 2018/2019 i
2019/2020.

En data 11 de febrer de 2019 es publica al perfil del contactant la licitació de l’expedient
10/19/PX/O.

SEGON. En data 26 de febrer de 2019 finalitza el termini per a la presentació d’ofertes i es constata
que s’ha presentat 1 oferta per part de OXINEU S.L per a la contractació dels serveis consistents en

l’organització i realització de guiatges i estades de muntanya a realitzar en els albergs de la Xarxa
Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT), dins del programa Una Eina al Servei de
l’Escola per els cursos 2018/2019 i 2019/2020

TERCER. En data 28 de febrer de 2019, la Mesa de Contractació procedeix a l’obertura de les
proposicions presentades (Sobre A) i seguidament procedeix a l’obertura pública de les
proposicions presentades (Sobre B).

A continuació, es relaciona el quadre de puntuació d’acord amb les ponderacions establertes als
Plecs de Prescripcions Tècniques segons consta a l’informe tècnic de data 25 d’abril de 2019.
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CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (documentació que es valora en el sobre B) – fins a
48 punts.
Puntuació màxima

OXINEU S.L.

Objectius i continguts del programa

20
3,00

1,50

Centre d’interès i Eix d’animació
Activitats

1,00
7,00

0,50
4,00

Materials presentats

4,50

2,25
0,75
0,75
0,75
0,25
0,25

Projecte Pedagògic

Materials dels tècnics / monitors 1,50
Materials del coordinador 1,50
Materials dels alumnes i dels mestres/professors 1,50
Sistemes d’avaluació
Seguiment de les estades
Prevenció de riscs i seguretat en les activitats:
Aspectes generals de prevenció
Protocols de seguretat i emergència
Coordinació i seguiment seguretat durant l'estada
Prevenció riscos dels tècnics
Metodologia proposada
Tasques i responsabilitats dels equips
Procediments
Organització horària diària
Formació de l'equip (continuada)
Formació dels monitors i tècnics
Formació dels coordinadors i caps
Millores
Aspectes de seguretat
Aspectes educatius
Aspectes generals
TOTAL SOBRE B

2,50
2,00
13,00
6,50
2,50
2,00
2,00
7,00
3,00
2,00
2,00
3,00
1,50
1,50
5,00
3,00
1,00
1,00

3,75
2,00
1,00
1,50
1,50
1,25
0,75
1,50
1,25
2,00
0,25
0,50
26,00

QUART. A les 13:30 hores del dia 30 d’abril de 2019, es reuneix la Mesa de Contractació en Sessió
Pública, havent-se publicat l’anunci de la Mesa al perfil del contractant en data 26 d’abril de 2019.
S’informa de les puntuacions obtingudes per les empreses admeses a licitació, en relació amb els
criteris de valoració de l’expedient que depenen de judici de valor.
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Tot seguit es procedeix a l’obertura del “Sobre C”, l’avaluació del qual depèn de criteris objectius:
1. PREU OFERTAT: FINS A 27 PUNTS
La formula que s’aplica per valorar el preu unitari de cada tipologia és la següent:

Punts oferta a valorar =

Preu de l’oferta més econòmica

x 1,50 punts

Preu de l’oferta a valorar
OXINEU S.L. presenta una oferta econòmica per cada tipologia de:
Import per

Import per

participant curs

participant curs

2018-2019

2019-2020

40,20€

40,58€

11,38€

11,49€

5,79

5,85

7,73

7,81

10,67

10,77

8,11

8,19

3,47

3,50

L’alta muntanya: territori per
descobrir 3 dies / 2 nits (cicle inicial de
primària - batxillerat)
Ascensions a cims
Excursions, gimcana, raquetes de neu,
taller de supervivència hivernal, tallers
educatius de natura i jocs de nit
Taller i circuit orientació (inclou el
manteniment del circuit)
Teorico-pràctic orientació
Espeleologia, tirolina i escalada (inclou
el manteniment de les instal·lacions
de tirolina i rocòdrom)
Xerrada interior
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Classes esquí / Snow (1 hora)

4,23

4,27

Recepció / coordinació

2,21

2,24

Un cop aplicada la formula, pel curs 2018/2019 obté la puntuació següent:
40,20 €

x 1,50 = 1,50 punts

40,20 €
11,38 €

x 1,50 = 1,50 punts

11,38 €
5,79 €

x 1,50 = 1,50 punts

5,79 €
7,73 €

x 1,50 = 1,50 punts

7,73 €
10,67 €

x 1,50 = 1,50 punts

10,67 €
8,11 €

x 1,50 = 1,50 punts

8,11 €
3,47 €

x 1,50 = 1,50 punts

3,47 €
4,23 €

x 1,50 = 1,50 punts

4,23 €
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2,21 €

x 1,50 = 1,50 punts

2,21 €

Un cop aplicada la formula, pel curs 2019/2020 obté la puntuació següent:
40,58 €

x 1,50 = 1,50 punts

40,58 €
11,49 €

x 1,50 = 1,50 punts

11,49 €
5,85 €

x 1,50 = 1,50 punts

5,85 €
7,81 €

x 1,50 = 1,50 punts

7,81 €

10,77 €

x 1,50 = 1,50 punts

10,77 €
8,19 €

x 1,50 = 1,50 punts

8,19 €
3,50 €

x 1,50 = 1,50 punts

3,50 €
4,27 €

x 1,50 = 1,50 punts

4,27 €
2,24 €

x 1,50 = 1,50 punts

2,24 €
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Puntuació total:
Import per

Import per

participant curs

participant curs

2018-2019

2019-2020

1,50 punts

1,50 punts

1,50 punts

1,50 punts

1,50 punts

1,50 punts

1,50 punts

1,50 punts

1,50 punts

1,50 punts

1,50 punts

1,50 punts

Xerrada interior

1,50 punts

1,50 punts

Classes esquí / Snow (1 hora)

1,50 punts

1,50 punts

Recepció / coordinació

1,50 punts

1,50 punts

L’alta muntanya: territori per
descobrir 3 dies / 2 nits (cicle inicial de
primària - batxillerat)
Ascensions a cims
Excursions, gimcana, raquetes de neu,
taller de supervivència hivernal, tallers
educatius de natura i jocs de nit
Taller i circuit orientació (inclou el
manteniment del circuit)
Teorico-pràctic orientació
Espeleologia, tirolina i escalada (inclou
el manteniment de les instal·lacions
de tirolina i rocòdrom)
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2. QUALITAT I VALOR TÈCNIC DE L’OFERTA, INCLOENT LA QUALITAT DELS RECURSOS HUMANS
RÀTIO MONITORS/ALUMNES: FINS A 25 PUNTS

-

Ràtio monitors/ alumnes fins a 9 punts

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

Millor rati

x 1 punt

Rati a valorar

OXINEU S.L presenta una proposta de:
Rati (indicar rati 1
monitor: X alumnes)
L’alta muntanya: territori per
descobrir 3 dies / 2 nits (cicle inicial de

1:12

1 punt

1:12

1 punt

1:12

1 punt

Taller i circuit orientació

1:12

1 punt

Teorico-pràctic orientació

1:12

1 punt

Espeleologia, tirolina i escalada

1:10

1 punt

Xerrada interior

1:20

1 punt

primària - batxillerat)
Ascensions a cims
Excursions, gimcana, raquetes de neu,
taller de supervivència hivernal, tallers
educatius de natura i jocs de nit
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Classes esquí / Snow (1 hora)
Recepció / coordinació
Puntuació total

1:11

1 punt

1:

0 punt
8 punts

TITULACIÓ DE L’EQUIP HUMÀ: FINS A 7 PUNTS
Es valorarà:
Titulacions dels coordinadors:

En el cas de la realització d’una activitat:

- Si el coordinador de l’activitat té la titulació de Grau en Ciències de l’Educació Física i l’Esport i/o
de Tècnic de Grau Superior Esportiu i que estigui inscrit al ROPEC (Registre Oficial de Professionals
de l’Esport de Catalunya): 1,75 punts

- Si els monitors de l’activitat tenen la titulació de Tècnic de Grau Mig Esportiu i/o Tècnic d’Alta i/o
Mitja Muntanya (almenys un 75%) i que estiguin inscrits al ROPEC (Registre Oficial de Professionals
de l’Esport de Catalunya): 1,75 punts

En el cas de la realització de les classes d’esquí alpí/Snow:
- Si el coordinador disposa com a mínim del títol TD2 i que estigui inscrit al ROPEC (Registre Oficial
de Professionals de l’Esport de Catalunya) : 1,75 punts
- Si els monitors disposen com a mínim del títol TD1 i que estiguin inscrits al ROPEC (Registre Oficial
de Professionals de l’Esport de Catalunya): 1,75 punts

OXINEU S.L. presenta la següent declaració responsable:
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- Els coordinadors encarregats de gestionar les estades tenen la titulació de Grau en Ciències de
l’Educació Física i l’Esport i/o de Tècnic de Grau Superior Esportiu i que estigui inscrit al ROPEC
(Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya)

- Els monitors encarregats de fer les activitats la titulació de Tècnic de Grau Mig Esportiu i/o
Tècnic d’Alta i/o Mitja Muntanya (almenys un 75%) i que estiguin inscrits al ROPEC (Registre
Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya)
En el cas de la realització de les classes d’esquí alpí/Snow:
-

El coordinador disposa com a mínim del títol TD2 i que estigui inscrit al ROPEC (Registre
Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya)

-

Els monitors disposen com a mínim del títol TD1 i que estiguin inscrits al ROPEC (Registre
Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya)

Coordinadors
Monitors
Total Titulació

Global
3,50 punts
3,50 punts
7,00 punts

HORES D’ACTIVITAT: FINS A 9 PUNTS
En el cas del programa “L’alta muntanya: territori per descobrir” només es tindran en compte en
aquesta fórmula aquelles hores destinades a les activitats relacionades amb l’aprenentatge de la
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temàtica concreta del programa així com d’activitats relacionades amb el centre d’interès/eix
d’animació.

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

Hores a valorar____ x 1
Hores oferta més alta

OXINEU S.L. presenta una proposta de:

Estades de 3 dies/2 nits petits ( L’alta muntanya territori per descobrir )

Hores
d’activitat

12,50

1

2

3

Total

4

5,5

3

12,50

x 1 = punts

12,50
Activitats del concurs:
Durada de l’activitat
Ascensions a cims

7h

Excursions, gimcana, raquetes de neu,
taller de supervivència hivernal, tallers

4h

educatius de natura i jocs de nit
Taller i circuit orientació

4h

Teorico-pràctic orientació

3h
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Espeleologia, tirolina i escalada

2h

Xerrada interior

2h

Classes esquí / Snow (1 hora)

2h

Recepció / coordinació

1,5 h

Ascensions a cims
7h

x 1 = punts

7
Excursions, gimcana, raquetes de neu, taller de supervivència hivernal, tallers educatius de natura i
jocs de nit
4h

x 1 = punts

4h
Taller i circuit orientació
4h

x 1 = punts

4h
Teorico-pràctic orientació
3h

x 1 = punts

3h
Espeleologia, tirolina i escalada
2h

x 1 = punts

2h
Xerrada interior
2h

x 1 = punts

2h
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Classes esquí / Snow (1 hora)
2h

x 1 = punts

2h
Recepció / coordinació
1,5h

x 1 = punts

1,5h

A continuació, es relaciona el quadre de puntuació d’acord amb les ponderacions del sobre C
establertes als Plecs de Prescripcions Tècniques:

Puntuació màxima

OXINEU S.L.

Preu ofertat
Rati monitors/alumnes
Titulació
Hores d'activitat

27,00
9,00
7,00
9,00

27,00
8,00
7,00
9,00

TOTAL SOBRE C

52,00

51,00

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Analitzada la proposta tècnica, puntuada mitjançant informe proposta de 2 de maig de 2019, i
l’oferta econòmica presentada, es constata que aquestes s’adeqüen plenament als requisits tècnics
i econòmics fixats al plec de prescripcions tècniques del concurs, necessaris per a desenvolupar els
serveis i objectius requerits.

A continuació, es relaciona el quadre de puntuació d’acord amb les ponderacions establertes als
Plecs de Clàusules Administratives i els Plecs de Prescripcions Tècniques:
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PUNTUACIÓ MÀXIMA

OXINEU, SL

Criteris aplicables de forma subjectiva

Objectius i continguts del programa
Centre d’interès i Eix d’animació

20
3,00
1,00

1,50
0,50

Activitats
Materials presentats

7,00
4,50

4,00
2,25

Projecte Pedagògic

Materials dels tècnics / monitors 1,50
Materials del coordinador 1,50
Materials dels alumnes i dels mestres/professors 1,50
Sistemes d’avaluació
Seguiment de les estades
Prevenció de riscs i seguretat en les activitats:
Aspectes generals de prevenció

0,75
0,75
0,75
2,50
2,00
13,00

0,25
0,25

6,50

3,75
2,00
1,00

Protocols de seguretat i emergència
Coordinació i seguiment seguretat durant l'estada

2,50
2,00

Prevenció riscos dels tècnics

2,00
7,00
3,00
2,00
2,00
3,00
1,50
1,50
5,00
3,00
1,00
1,00

1,50

27,00
9,00
7,00
9,00
100

27,00
8,00
7,00
9,00
77,00

Metodologia proposada
Tasques i responsabilitats dels equips
Procediments
Organització horària diària
Formació de l'equip (continuada)
Formació dels monitors i tècnics
Formació dels coordinadors i caps
Millores
Aspectes de seguretat
Aspectes educatius
Aspectes generals

1,50
1,25
0,75
1,50
1,25
2,00
0,25
0,50

Criteris aplicables de forma objectiva
Preu ofertat
Rati monitors/alumnes
Titulació
Hores d'activitat
TOTAL
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Per tot això, es proposa a la Mesa de contractació i a l’òrgan de contractació, que es resolgui com a
oferta econòmicament més avantatjosa per a l’adjudicació del contracte de serveis que té per
objecte l’organització i realització de guiatges i estades per a centres educatius als albergs de la
Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT), dins del programa “Una Eina al Servei
de l’Escola” per a les edicions 2018/2019 i 2019/2020 a OXINEU S.L. per un import per tipologia IVA
no inclòs de:

Import per

Import per

participant curs

participant curs

2018-2019

2019-2020

40,20€

40,58€

11,38€

11,49€

5,79

5,85

7,73

7,81

10,67

10,77

8,11

8,19

Xerrada interior

3,47

3,50

Classes esquí / Snow (1 hora)

4,23

4,27

L’alta muntanya: territori per
descobrir 3 dies / 2 nits (cicle inicial de
primària - batxillerat)
Ascensions a cims
Excursions, gimcana, raquetes de neu,
taller de supervivència hivernal, tallers
educatius de natura i jocs de nit
Taller i circuit orientació (inclou el
manteniment del circuit)
Teorico-pràctic orientació
Espeleologia, tirolina i escalada (inclou
el manteniment de les instal·lacions
de tirolina i rocòdrom)
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Recepció / coordinació

2,21

2,24

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

Barcelona, 2 de maig de 2019
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