GENERALITAT DE CATALUNYA

INFORME PROPOSTA MILLOR OFERTA EN PROCEDIMENT OBERT

Expedient:

ACJ 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:

26 d’octubre 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 1 d’Educació la Fundació Pere Tarrés.
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 La Fundació Pere Tarrés ha presentat la
documentació administrativa necessària i havent comprovat que aquesta era correcte, és
admesa a tràmit.
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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. 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.
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Es procedeix a valorar l’oferta tècnica presentada pels licitador, Fundació Pere Tarrés (lot
1)
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:

Lot 1: EDUCACIÓ
- Proposta de tallers i xerrades per a persones joves tallers i xerrades per a
persones joves sobre la temàtica: fins a 16 punts
En la proposta l’entitat Pere Tarrés ofereix pocs tallers: només tres i un, “Treballem la
intel·ligència emocional” , no es correspon a l’àmbit d’educació ja que aniria al catàleg de
tallers de l’àmbit de Salut. Els altres dos, un sobre autoconeixement i l’altre de presa de
decisions es consideren encertats però insuficients. La proposta de xerrades no s’adequa a
les necessitats del servei.
En la proposta de temes de les xerrades es valora que no s’adeqüen al perfil dels
professionals de la XNEJ, doncs aquests ja tenen els coneixements per donar els
continguts de les xerrades presentades, com seria el cas de la xerrada “El Sistema
Educatiu a Catalunya” realitzar aquestes xerrada seria un malbaratament dels propis
recursos humans de la XNEJ.
De les tres xerrades proposades una, la “Què vull ser? “ pels continguts i objectius de caire
procedimentals que tracta hauria de plantejar-se en format taller enlloc de xerrada.
Una altra xerrada, la “Participa i guanya” és de temàtica de participació que no és objecte
del contracte i segurament un error de “copiar-enganxar” alhora de presentar el dossier
doncs no apareix en el sumari.
Pel que fa a la metodologia dels tallers virtuals no s’especifica la plataforma que s’utilitzarà
si bé es fa esment a plataforma de videoconferències de manera genèrica.
La metodologia presencial es adequada però es fa referència repetidament a l’ús de
gamificació de dubtosa necessitat d’aplicabilitat en els tallers presentats tampoc no
s'especifica en quina de les activitats s'utilitzaria.
No es detalla la metodologia relacionant-la amb objectius, continguts ni amb les activitats.
Només s’esmenta una metodologia general.
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La proposta no presenta els continguts dels tallers. Es valora un error de conceptualització
dels que són els continguts ja que hi ha una confusió amb les activitats. Així doncs
s’esmenten activitats a realitzar en els tallers sense especificar quin són els continguts que
es tractaran per assolir els respectius objectius.
En els tallers es té en compte l'atenció a la diversitat, però no es detalla l’adaptació
territorial totalment necessària alhora d’orientar en la planificació d’estudis.
Pel que fa al seguiment, es preveu seguiment semestral. Mancaria avaluació per cada
activitat.
En relació als materials de suport es valoren adequats i ben detallats.
En quan a la presentació general de la proposta de tallers aquesta presenta defecte de
forma. Si bé es detallen els objectius no es detallen els continguts de la formació. L’entitat
confon contingut dels objectius formatius amb activitats. En l’apartat de continguts no
apareixen doncs els continguts que es treballaran sinó les activitats, és a dir, les
dinàmiques que utilitzaran.

Per tant, obté 8.33 punts

-

Proposta de jornades formatives pels professionals de la XNEJ: fins a 16 punts

La proposta presentada per la Fundació Pere Tarrés en quant a formació per a
professionals s’ha valorat que les tres propostes formatives poc interessants, inadequades
i que no responen a les necessitats formatives del professionals a qui haurien d'anar
dirigides. No obstant es fa constar que en podrien oferir unes altres i que es podrien
adaptar a les demandes.
En quan a la metodologia segueixen esmentant la gamificació sense explicitar en quina
activitat s’utilitzarà i sense tenir en compte que és una formació dirigida a professionals que
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assisteixen voluntàriament a la formació amb el que es pressuposa un bon nivell de
motivació. La durada tampoc es valora molt apropiada: una de les formacions es planteja
de 5 hores per només 2 objectius.

Per tant, obté 6,67 punts

- Proposta d’elaboració de guies didàctiques per a la realització de tallers:
màxim 8 punts
Tot i que la proposta no s'ha descrit correctament com una guia didàctica, a la descripció
de les guies que fan es contemplen alguns dels aspectes que es poden valorar. Hi ha una
descripció del taller, les finalitats d'aprenentatge, les persones destinatàries i el temps de
realització. Els continguts, tanmateix, no són adequats pel lot que es valora.
La proposta recull les bases didàctiques del taller però es valora incompleta, ja que no hi
ha descripció de les activitats, ni una descripció del rol de la persona dinamitzadora ni del
model d'avaluació concreta per a cada taller (aquesta descripció és genèrica per a tots els
tallers i es repeteix a cadascuna d'elles, per la qual cosa es valora poc concreta).
Hi ha una explicació genèrica de com s'atendrà a la diversitat de la població juvenil amb la
descripció de diferents factors a tenir en compte i d’alguns elements que es tindran en
compte per atendre’ls.
La proposta contempla proporcionar material de suport que per la realització de taller
requereix, però és molt genèrica i no concreta per a cada taller desenvolupat.
Per tant, obté 3,67 punts

-

Proposta d’elaboració de material sobre la temàtica: fins a 8 punts

La proposta presentada de Pere Tarrés en quant a material, contempla l’elaboració de
materials relacionats amb la temàtica esmentant diferents formats: proposen Infografies i
recull d'eines d'orientació, però especifiquen com seria el recull d'eines
Els temes són adequats, no especialment innovadors i no es detalla com s'actualitzarien.
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Esmenten diferents formats per atendre la diversitat. Proposen materials en castellà però
no en altres idiomes.
Per tant, obté 6 punts

TOTAL. 24,67 punts

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 la Fundació Pere Tarrés 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

Puntuació

135.90

135.90

Elaboració d’unitats didàctiques pels tallers

55

Elaboració dels continguts de materials informatius

55

10
10

10

10
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La Fundació Pere Tarrés 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.
La Fundació Pere Tarrés ha manifestat que durant els dos anys anteriors a l’execució
d’aquest contracte ha realitzat 41 accions de formacions a professionals i 1.121 xerrades i
tallers adreçades a persones joves vinculades a la temàtica del lot corresponent, però amb
la revisió de la memòria presentada tal i com indicaven el plec de condicions
administratives es comprova que:
- De les accions formatives adreçades a professionals es consideren vinculades
al lot d’educació:
o Bullying en entorns educatius – 3 edicions
o Educació emocional en entorns educatius – 14 edicions
o Atenció a la diversitat en entorns educatius – 3 edicions
o M’estimo? Com treballar l’autoestima amb els infants i adolescents –1
edició
- De les accions formatives adreçades a persones joves es consideren vinculades
al lot d’educació els tallers de la temàtica “Orientació Acadèmica i Professional”.
En aquest cas, la memòria no detalla quantes accions es van dur a terme
d’aquesta temàtica i per tant no es pot valorar.
Per la qual cosa, obté 4 punts.

QUART. Conseqüentment, d’acord amb l’aplicació dels criteris de valoració, els punts
obtinguts són:
Fundació Pere Tarrés: 48 punts
RESUM DE LA VALORACIÓ DEL SOBRE B I C I TOTAL DE PUNTUACIÓ DE L’OFERTA

LOT 1

Fundació Pere Tarrés

Puntuació
SOBRE B
24,67

Puntuació
SOBRE C
48

Total
puntuació
72,67

Conseqüentment,
Informo
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1. Que la proposició presentada per la Fundació Pere Tarrés 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’educació, ha obtingut un total de 72.67 punts 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 2022 en l’àmbit
d’ocupació a la Fundació Pere Tarrés per un import màxim de 18.000 €, IVA no
inclòs.

Àngels Piédrola i Gómez
Directora de Programes i Polítiques de Joventut
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