Joventut
Carrer del Nord, 60
08330 Premià de Mar
Tel. 93 741 74 00
premiademar.cat
info@premiademar.cat
NIF: P0817100A

DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient
Exp. C174-2022-3763. Adjudicació del contracte del servei d’escolta i acompanyament
emocional.

Per acord de la Junta de Govern Local de data 22de juny de 2022, es va aprovar el Plec de
clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació i adjudicació del contracte del
servei d’escolta i acompanyament emocional per el jovent, per el procediment obert.
El dia 1 d’agost de 2022 es va notificar a l’empresa amb millor puntuació el requeriment per a
que aportés la documentació prevista en la clàusula 31 del plec de clàusules administratives
particulars.
L’empresa TALLER D’ART, CULTURA I CREACIÓ amb CIF G65643405, va aportar la
documentació esmentada en data 5 d’agost de 2022, mitjançant instància genèrica al registre
general de l’Ajuntament amb número d’entrada 2022/13240.

Núria Targarona Bonàs

L’empresa TALLER D’ART, CULTURA I CREACIÓ amb CIF G65643405 va constituir la
garantia definitiva en data 1 d’agost de 2022.
Fonaments jurídics i tècnics
La proposta de la mesa de contractació celebrada el dia 26 de juliol , va assumir com a propi
l’informe de valoració de pliques emès pels tècnics municipals que es transcriu a continuació en
el què figuren les característiques i avantatges de l’oferta del que es proposa com a adjudicatari:
“Assumpte: valoració dels criteris d’adjudicació i avaluació de les ofertes tècniques
presentades per a la contractació del servei d’escolta i acompanyament emocional per al jovent
(C174-2022-3763)
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Antecedents

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de juny de 2022, es va aprovar l’expedient
de contractació i el plec de clàusules administratives particulars, prescripcions tècniques i
coordinació empresarial per a la contractació del servei d’escolta i acompanyament emocional
per al jovent.
El 30 de juny es publica l’anunci a la Plataforma de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya obrint el termini el 01/07 a les 00 h i finalitzant el mateix el dia 18/07 a les 13 h.

David Gutiérrez López
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Es presenten les següents ofertes tècniques dins del termini establert:
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-AIMENTIA HEALTHTECH, SL
NIF B67450049
18/07/22 10:03
-EDUVIC, SCCL
NIF F60709896
18/07/22 10:06
-TALLER D’ART, CULTURA I CREACIÓ
NIF G65643405
18/07/22 10:15
-ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL, FP
NIF G60729084
18/07/22 11:41
-GEDI, GESTIÓ I DISSENY, SCCL
NIF F59128041
18/07/22 11:42
En data 20 de juliol de 2022 la mesa de contractació obre els sobres de les ofertes tècniques de
les cinc empreses.
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Per tal de valorar les ofertes presentades a la licitació per a la contractació del servei d’escolta
i acompanyament emocional per al jovent, se segueixen els criteris d’adjudicació i avaluació
detallats al plec de clàusules administratives particulars.
1. OFERTA TÈCNICA (fins a un màxim de 45 punts)
1.1
Planificació del servei (fins a un màxim de 15 punts)
Caldrà detallar i definir els següents aspectes de la planificació del servei:
 El circuit d’atenció, valoració i derivació de casos tant individuals com grupals.
 Sistema de coordinació amb altres serveis.
 Sistema de gestió d’una possible llista d’espera
AIMENTIA
HEALTHTECH, SL

En relació al circuit d’atenció es parla de manera genèrica 10
sobre com el jove pot contactar amb el servei, però no del
nombre de sessions, de la valoració inicial, no es presenta un
detall que com seria la primera sessió i quins son els objectius
d’aquesta, ni com serien les següents sessions, no es parla de si
hi hauria relació amb els agents que han derivat el jove ja que
no preveu aquesta opció, ni si es podria coordinar l’atenció
individual amb la grupal, donant més eines al jove.
En quant al sistema de coordinació apareix a la proposta la
creació d’un comitè promotor amb diferents agents del municipi,
cosa que és correcta i reunions individuals amb ells, però manca
detallar el circuit de derivació per part d’altres agents,
l’acompanyament o possible formacions a aquests agents, no es
parla de l’institut que és un punt clau en aquest projecte.
En relació a la gestió d’una possible llista d’espera, es tracta
només de manera genèrica, dient “es contempla la possibilitat
d’un accés ràpid per a persones amb necessitats específiques
derivades per algun dels membres del CP”, però en cap cas
descriu de manera objectiva quins son els criteris o els
indicadors que es detecten i que fan que una persona jove hagi
de ser prioritzada per entrar al servei.
ASSISTÈNCIA
I En primer lloc i abans de començar la planificació del servei 15
GESTIÓ INTEGRAL, explica els principis de la intervenció psicològica, aspecte
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FP

GESTIÓ

important ja que emmarca la pròpia planificació i gestió del
servei.
En relació al circuit d’atenció s’explica de manera detallada i
exhaustiva amb nou punts. Important l’apartat d’agents
derivadors, ja que són una part important de detecció de
necessitats i estan integrats en el procés de planificació. Explica
la primera sessió de treball com serà i fins i tot es té en compte
la participació de la família si s’escau. Detalla les properes
sessions individuals amb el jove i el pla de treball amb el mateix.
També com es fa el seguiment i la coordinació en tot moment. El
circuit preveu el tancament del procés.
En relació al sistema de coordinació, s’explica en detall les
diferents etapes, inclou varis agents i la importància de la
derivació per part seva, i es fa un seguiment específic tant amb
educadors de carrer com escoles i institut.
En relació als sistema de gestió d’una possible llista d’espera,
s’inclou una priorització marcada per uns indicadors de risc, de
manera que, mitjançant indicadors, es pot prioritzar una
demanda. Alhora es donarà resposta a totes les demandes en 24
hores.
En relació al circuit d’atenció, aquest queda detallat en les 10
diferents fases, en aquest cas 5. Explica en detall la primera
visita, diferenciant si el jove ve per iniciativa pròpia o ve derivat
per un altre servei extern. Inclou també els centres educatius
com agents derivadors. La fase d’atenció amb el o la jove inclou
una atenció de 6-10 sessions i es coordina amb les possible
atencions grupals que son també una eina que inclou en aquest
circuit d’atenció individual. El circuit també inclou la
coordinació durant el procés amb el professional derivant i es
tenen en compte incidències que puguin sorgir durant el procés i
com solventar-les. El circuit preveu una avaluació i tancament
del procés individual o grupal.
En relació al sistema de coordinació, es defineix com un servei
transversal i es parla de treball en xarxa. Inclou diferents agents
i dins del circuit de planificació descriu com es deriva i en quins
moment es coordina amb aquests agents, però no preveu cap
creació d’un espai fixe de coordinació entre els diferents agents,
no per parlar de casos individuals sinó per presentar el projecte,
exposar un protocol de derivació, ajudar a detectar possibles
casos, etc.
En quant al sistema de gestió d’una possible llista d’espera, no
es detallen indicadors per tant de prioritzar una atenció per
davant d’una altra, nomes parla de fer-ho per odre d’arribada.
Es deixa a les referents de joventut si cal atendre amb caràcter
prioritari, cosa que no és correcte ja que cal una primera
diagnosi tècnica i especialitzada que ajudi a determinar la seva
urgència, mitjançant indicadors,
I En relació al circuit d’atenció, es descriu amb claredat el circuit 15
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DISSENY, SCCL

1.2

en el cas de derivació per part d’un altre agent, i detalla les
maneres d’accedir al servei. Detalla la primera acollida u la
continuació de l’itinerari amb 6-10 sessions, Descriu 3 fases del
circuit i hi ha una fases de valoració i tancament. Preveu
coordinar el procés individual amb les sessions grupals de
manera que es poden oferir més recursos al jove.
En relació al sistema de coordinació, exposa la importància del
treball en xarxa. Defineix el grau de coordinació amb els
diferents agents. Es tenen en compte els equips educatius en el
projecte i proposen participar en les taules de treball de
diferents àrees.
En quant al sistema de gestió d’una possible llista d’espera,
s’exposen els indicadors mitjançant els quals es valoració la
priorització d’aquella atenció. També explica la importància de
la derivació si ja ha estat avaluada per un altre professional.
D’ART, En relació al circuit d’atenció, explicita de manera clara el 15
I circuit amb 4 fases. També inclou la derivació en aquest circuit.
el servei diferencia la primera acollida i parla d’una atenció
individual dintre 6-10 sessions. i preveu la derivació a altres
recursos. Es detalla la fase d’intervenció i s’inclou model
d’informe individual. També inclou un seguiment una vegada
finalitzada la intervenció amb indicadors tant individuals, com
familiars i socials. Es finalitza amb la fase de tancament i
valoració. Destacar l’apartat de possibles incidències i la
manera de resoldre-ho, com per exemple si un jove no acut a la
cita, la derivació efectuada no és l’adequada, etc. El circuit
inclou l’atenció individual, la intervenció grupal i la intervenció
comunitària. Aquesta inclou acompanyament a professionals i
entitats.
En relació al sistema de coordinació, diferencia dues estratègies
o circuits a seguir i sistematitza les coordinacions amb uns
descripció dels diferents agents, d’una manera exhaustiva
(inclou centres escolars, entitats, serveis, et) i detalla les accions
a realitzar segons la tipologia d’agent. Estableix un protocol de
coordinacions.
En quant al sistema de gestió d’una possible llista d’espera,
classifica la priorització en funció d’un criteri terapèutic que el
professional detecta.

Proposta d’accions i tallers per a les sessions grupals i per als grups de suport i
conversa (fins a un màxim de 15 punts)

Caldrà detallar els objectius i la justificació de cadascuna de les accions i tallers

David Gutiérrez López
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Per cada acció o taller plantejat s’indiquen els objectius i la 10
justificació. Cada proposta presentada ho està de forma clara,
definida i explicada la dinàmica que es realitzarà. Però no
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TALLER
CULTURA
CREACIÓ

1.3

I

D’ART,
I

15

15

15

15

Proposta de seguiment i avaluació (fins a un màxim de 15 punts)

El licitant haurà de definir els indicadors (utilització de protocols, sistemes de registre, etc.) per
tal d’avaluar les atencions individualitzades, les accions grupals, la metodologia emprada,
l’assoliment dels objectius i les accions de seguiment durant la vigència del contracte.
AIMENTIA
HEALTHTECH, SL

No s’explica cap indicador d’avaluació del servei ni de les 0
accions i tallers. Només explica el seguiment del pacient, però
no com s’avalua el servei amb indicadors quantitatius i
qualitatius.
ASSISTÈNCIA
I S’especifica una revisió continua trimestral. S’exposen els 15
GESTIÓ INTEGRAL, indicadors per a l’avaluació de la intervenció individual definint
FP
11 indicadors quantitatius i 5 indicadors qualitatius. En quant a
les sessions grupals s’aporten 6 indicadors quantitatius i 5
qualitatius. En els dos casos els indicadors son significatius. A
banda, també hi ha el detall de l’avaluació del servei per tal

David Gutiérrez López
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ASSISTÈNCIA
I
GESTIÓ INTEGRAL,
FP

s’inclou accions específiques per a grups de suport i de conversa
que requereix aquest apartat. No hi ha cap temàtica vinculada
amb aspectes com identitat de gènere, estereotips, les pantalles,
que també tenen un efecte emocional en el jove i que cal indicar
d’alguna manera ja que són un indicador del fet de tenir en
compte les necessitats dels i les joves.
Expliquen de manera clara cada una de les propostes de tallers
per a les sessions grupals. Son molt complertes en quant a línies
de treball: pantalles, etiquetes, expressions de gènere, parlar en
públic, cànons de bellesa, etc. S’inclouen tallers per a grups de
suport i conversa.
Els diferents tallers proposats estan correctament descrits i
inclouen els objectius que persegueixen. Es diferencien els
tallers continus i els tallers puntuals, aquest últims poden
incloure temàtiques com addiccions, sexualitats, prevenció
assetjament escolar, etc.
Es defineixen objectius personals i objectius de benestar social
en la definició dels tallers. Es tenen en compte les edats per
realitzar els grups. Els diferents tallers estan ben descrits i estan
dividits en: autoconeixement i gestió emocional i competències
transversals, alhora que inclouen tallers dinamitzats per
persones expertes sobre temes com estereotips, violències de
gènere, relacions de les xarxes socials, etc.
La proposta d’accions descriu exhaustivament com han de ser
els tallers i quina finalitat han de tenir (dinàmics i participatius i
buscant l’aprenentatge significatiu). Es tenen en compte les
diferents franges d’edat. Cada un dels tallers proposats inclou
els destinataris, objectius, justificació i continguts. Té en compte
les temàtiques que han de tenir els grups de suport.
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Total punts oferta tècnica
AIMENTIA HEALTHTECH, SL
ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL, FP
EDUVIC, SCCL
GEDI, GESTIÓ I DISSENY, SCCL
TALLER D’ART, CULTURA I CREACIÓ
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d’obtenir una visió integral del servei. Aquesta avaluació es
recollirà en una memòria.
EDUVIC, SCCL
El seguiment i l’avaluació es divideix entre: el treball amb els 15
joves, la valoració que fan els joves, el treball en xarxa i els
resultats del servei. Els indicadors que aporten son tant
quantitatius com qualitatius i aposten per una avaluació
continua a través de reunions periòdiques, sessions trimestrals
amb la participació dels professionals i seguiment anual dels
professionals del servei,
GEDI, GESTIÓ I S’especifica que el seguiment d’objectius i indicadors i les 10
DISSENY, SCCL
accions es farà de forma trimestral. Es treballa amb avaluació
continuada tant qualitativa com quantitativa. Es fa valoració
qualitativa amb els joves, professionals, agents derivadors i la
regidoria de joventut. Però els indicadors per a valorar
l’atenció individual i grupal son pobres i insuficients. Sí que
s’expliciten els indicadors quantitatius del servei, en aquest cas
son 6, els quals son significatius, però no es detallen les eines de
registre.
TALLER
D’ART, Exposen una avaluació successiva i cíclica permetent una 15
CULTURA
I anàlisi i valoració constants. S’expliciten els agents i
CREACIÓ
periodicitat per a l’avaluació de qualitat. S’exposen indicadors
que permeten valorar el servei. Cada indicador respon a un
objectiu i s’especifica l’eina de recollida. En total s’expliquen
14 indicadors els quals son significatius pels objectius que es
plantegen. També s’expliquen les eines que utilitzaran per al
registre. Finalment detallen el contingut de la memòria i
avaluació de la qualitat del servei.
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Exp. C174-2022-3763 Servei d'escolta i acompanyament emocional

Oferta econòmica
Fins a 25 punts

Licitadors
AIMENTIA HEALTHTEC, SL
EDUVIC, SCCL
TALLER D'ART, CULTURA I CREACIÓ
ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL, FP
GEDI GESTIÓ I DISSENY SCCL

23,22
23,28
25,00
23,22
23,27

0
10
10
10
10

0
10
10
10
10

0
2
10
10
10

TOTAL
PUNTUACIO

Desviació

23,22
45,28
55,00
53,22
53,27
46,00

22,78
0,72
9,00
7,22
7,27
9,40
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55,40
Pressupost base de licitació
Millor oferta
Puntuació màxima

35.245,19 €
32.672,29 €
25,00

Mitjana aritmètica
Valor límit baixa anormal

Núria Targarona Bonàs

Empresa
TALLER D’ART
CULTURA I CREACIÓ
ASSISTÈNCIA I GESTIÓ
INTEGRAL, FP
GEDI, GESTIÓ I
DISSENY, SCCL
EDUVIC, SCCL
AIMENTIA
HEALTHTEC, SL

46,00
55,40

Criteris subjectis
45

Criteris automàtics
55

Puntuació Total
100

45

53,22

98,22

40

53,27

93,27

40
20

45,28
0

85,28
20

La mesa de contractació també va proposar a l’òrgan de contractació una classificació, per ordre
decreixent, de les proposicions presentades en els termes següents:

12/08/2022 Alcalde accidental. Resolució
Alcaldia A111-2022-170.

Signatura 2 de 2

34.995,60 €
34.922,32 €
32.672,29 €
35.000,93 €
34.930,50 €

Cobertura
baixes

Planificació

Posició
1r
2n
3r
4t
5è

Empresa licitadora
TALLER
D’ART
CULTURA
I
CREACIÓ
ASSISTÈNCIA
I
GESTIÓ
INTEGRAL, FP
GEDI, GESTIÓ I
DISSENY, SCCL
EDUVIC, SCCL
AIMENTIA
HEALTHTEC, SL

Puntuació final
100
98,22
93,27
85,28
20
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L’oferta presentada per l’empresa Taller d’Art i Cultura d’import 32.672,22€ (IVA inclòs) no ha
estat formulada en termes que es pugui considerar anormalment baixa de conformitat amb la
clàusula 28 dels plecs de clàusules administratives particulars.
Hi ha crèdit suficient i adequat per l’adjudicació del contracte.
Els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques no han
estat objecte d’impugnació mitjançant recurs especial en matèria de contractació.

De conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP aquest és l’alcalde.
S’ha incorporat fiscalització favorable de la interventora accidental.
Resolució
Per tant, resolc
Primer.- ADJUDICAR el contracte del servei d’escolta i acompanyament emocional, a
TALLER D’ART, CULTURA I CREACIÓ amb CIF G65643405, de conformitat amb l’oferta
del licitador i amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars.

Núria Targarona Bonàs

Segon.- DISPOSAR la despesa per import de 32.672,29 € (quaranta dos mil tres-cents quaranta
quatre euros amb seixanta-vuit cèntims), IVA exempt, a favor de l’adjudicatari TALLER D’ART,
CULTURA I CREACIÓ amb CIF G65643405, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
5003.33409.2270602, d’acord amb el quadre d’anualitats següent:
Any
2022
2023
Total

12/08/2022 Alcalde accidental. Resolució
Alcaldia A111-2022-170.
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12/08/2022 Secretari/a accidental, Decret
2022/1267 de 06/07/2022

L’òrgan de contractació és l’òrgan competent per a l’adjudicació del contracte de conformitat
amb l’article 150.3 de la LCSP.

Import
8.910,62
23.761,67
32.672,29

Tercer.- ANULAR el saldo restant de les fases anteriors de retenció i d’autorització de la
despesa per l’import corresponent al sobrant respecte de la baixa obtinguda.
Quart.- PUBLICAR en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Premià de Mar, aquest acord
d’adjudicació de conformitat amb la clàusula 32 dels plecs de clàusules administratives
particulars en relació amb els articles 63 i 151 del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP).
Cinquè.- REQUERIR a l’adjudicatari a la signatura del contracte en el termini màxim de cinc
(5) dies naturals, sempre dels que hagin transcorregut els 15 dies hàbils de registre de sortida de
la notificació d’aquest acord, de conformitat amb l’article 153 de la LCSP.
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Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’adjudicatari i a la resta de licitadors.
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