Expedient C 03/2019

Consell Comarcal del Baix Camp
Joventut

Identificació de l’expedient
Informe relatiu a la proposta d’adjudicació de l’expedient número C 03/2019, referent al contracte menor del
servei del Programa educatiu emocional per a joves.

Fets
1. En data 30 de maig de 2019 el Departament de Joventut del Consell Comarcal del Baix Camp va fer proposta
de despesa per a la realització del servei de salut emocional durant el mes de juliol a les Borges del Camp i
Prades.
2. La Intervenció del Consell Comarcal del Baix Camp va aprovar la despesa amb el número de referència
22019003232 per un preu màxim 2.500 € amb IVA inclòs.
3. L’expedient de contractació del contracte menor es va dur a terme de conformitat amb l’article 118 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
(en endavant LCSP) i les bases d’execució del pressupost general del Consell Comarcal del Baix Camp per a
l’exercici 2019.
4. En data 3 de juny de 2019 es va publicar al perfil del contractant del Consell Comarcal del Baix Camp l’anunci
de licitació on s’informava de les característiques de la licitació i es fixava com a data límit per a la presentació
d’ofertes el dia 14 de juny de 2019 a les 23.59 hores.
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5. Les empreses que van presentar les seves ofertes dins de termini van ser les següents:
Montserrat Andreu Magarolas- MOVING COACHING

amb NIF: 39726176R

Inmaculada Martín Galdeano

amb NIF: 39714375-E

Quantum Desenvolupament & Formació S.C.P.

amb NIF: J-65232654

Imagina Bienestar, S.L.

amb NIF: B-88080015

Actúa RScorporativa, S.L.U

amb NIF: B-65743783

6. Els criteris per a valorar les ofertes van ser els següents:
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 10.00 - Criteri: preu*
Ponderació: 20.00 - Criteri: continguts
Ponderació: 25.00 - Criteri: metodologia
Ponderació: 25.00 - Criteri: experiència
Ponderació: 20.00 - Criteri: valor social entitat
* Preu més baix x 10
Preu de l’oferta que es calcula

= puntuació

7. La valoració de les ofertes presentades per les empreses admeses, tenint en compte els criteris establerts i
ordenada de forma decreixent, és la següent:

PREU (10)
CONTINGUT
(20)
METODOLOGIA
(25)
EXPERIÈNCIA
(25)
VALOR SOCIAL
(20)
TOTAL (100)

INMACULADA
MARTÍN
6.4
20

ACTÚA

QUANTUM

IMAGINA

10
15

7.2
15

8.2
15

MONTSERRAT
ANDREU
8.2
15

25

25

20

20

20

24

5

12

9

0

0

0

0

0

0

75.4

55

54.2

52.2

43.2
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En relació als continguts (20) es valora
Amb la màxima puntuació les propostes on el temari va orientat a la formació de persona: en acabar el curs
disposen d’un pla personal (projecte de vida i laboral). Els continguts s’orienten a la transferència en forma
d’habilitats i competències amb implicació dels sentits i el cos. Focalitzat en l’autoconeixement envers la
intel·ligència emocional i el talent, així com en el maneig de les eines per gestionar i identificar les emocions,
creences. Les propostes sumaran cada un dels atributs que compleixin.

CONTINGUTS (20)

pla personal
5

transferència
5

autoconeixement
5

eines
5

La metodologia (25), molt relacionada amb l’apartat anterior, posa en valor
Com s’articulen els coneixements. Hem valorat que l’activitat formativa tingui en compte la diversió, el format
més adequat a l’estiu: les propostes lúdiques, allunyades al format de classe, amb aprenentatges vivencials,
que utilitzin activitats en moviment, dinàmiques de grup, exercicis pràctics per treballar els continguts. Hem
valorat gradualment les propostes en funció si es troben més a prop o més lluny del format desitjat.
Combina
tècniques
diverses,
continguts (és
molt vivencial)

Hi ha dinàmiques
(és bastant
vivencial)

Introdueix algun
element lúdic (és
poc vivencial)

Format classe
(gens vivencial)

25

20

10

5

METODOLOGIA
(25)

Pel que fa a l’experiència (25), hem posat molt en valor que hagin realitzat programes d’educació emocional
amb joves. Les propostes que treballen aquest continguts de forma aïllada (només amb joves o amb emocions)
han estat menys valorades.
I per altra part, hem valorat que l’experiència acreditada fos la més propera al perfil de joves rurals, a qui
adrecem el programa: Prades i Borges.
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El resultat és fruit de la suma de cada un dels atributs especificats, tenint en compte que cada un d’ells es
valora en funció de la gradació de la quantitat de projectes o anys treballats. Valorem amb 1 punt per projecte
o any treballat en cada un dels supòsits detallats.
Projectes de salut
emocional amb joves

Projectes implementats a
municipis petits

Projectes de salut
emocional o amb joves

màx. 15 punts

màx. 5

màx. 5

EXPERIÈNCIA
(25)

Per manca d’informació hem valorat com a nul el valor social corporatiu de les empreses presentades a
l’oferta. No es fa esment a prou detalls de cap de les empreses que hi han concorregut.

Conclusió i proposta

Un cop analitzades les ofertes admeses, d’acord amb els criteris de valoració establerts, s’informa el següent:
PRIMER. Que l’oferta presentada per l’empresa INMACULADA MARTÍN ha obtingut la major puntuació,
perquè s’ajusta a l’encàrrec del servei. Els joves participants finalitzaran el curs havent planificat un projecte
personal per a la seva vida i la feina, que contribuirà al desenvolupament de la seva persona. Ho faran de
manera totalment lúdica, combinant diferents tècniques per adquirir els continguts del curs. L’empresa
destaca perquè té la màxima experiència desenvolupant projectes de salut emocional amb joves –
específicament- acredita l’experiència d’un programa de salut emocional amb joves durant 6 anys amb joves
de la comarca.
SEGON. Per aquest motiu, es proposa a l’òrgan de contractació, l’empresa INMACULADA MARTÍN , amb CIF
39714375-E domiciliada al carrer Alcalde Segimon, 16 de Reus per a l’adjudicació del contracte menor del
servei “Programa educatiu emocional per a joves a les Borges del Camp i Prades”.

I perquè així consti i tingui els efectes oportuns lliuro aquest informe, amb el vist i plau del Gerent.

Signat digitalment per:
Montserrat Carrillo Olesti - DNI
39901648Y (AUT)
Data i hora: 26/06/2019 10:21:42

TCAT P Joan
Emili
Llauradó
Grau - DNI
39855449Z

Signat digitalment
per TCAT P Joan
Emili Llauradó
Grau - DNI
39855449Z
Data: 2019.06.26
11:05:07 +02'00'
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