INFORME – PROPOSTA MILLOR OFERTA SEGONS ELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ EN
PROCEDIMENT OBERT

GENERALITAT DE CATALUNYA

Expedient:

08/21/PX/O
REALITZACIÓ

Assumpte:

D’ESTADES

D’IMMERSIÓ

LINGÜÍSTICA

A

REALITZAR EN ELS ALBERGS DE LA XARXA JOVE D’ALBERGS DE
CATALUNYA

(XANASCAT)

PER

A

CENTRES

EDUCATIUS

CLASSIFICATS COM DE MÀXIMA COMPLEXITAT A L’EDICIÓ 2021
– LOT 3
Àrea emissora:

DIRECCIÓ DE SERVEIS A LA JOVENTUT

Data d’emissió:

En la data de la signatura electrònica

OBSERVACIONS GENERALS I ANTECEDENTS
PRIMER. En data 17 de març de 2021, la Direcció de Serveis a la Joventut, informa sobre la
necessitat d’iniciar un expedient per a la contractació de l’organització i realització d’estades
d’immersió en lingüística a realitzar en els albergs de la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya
(XANASCAT), dins del programa de l’Estiu és Teu per a l’edició 2021, mitjançant concurs públic
per procediment obert.
En data 13 d’abril de 2021 es publica el procediment al perfil del contractant de l’Agència
Catalana de la Joventut. El termini per a presentar ofertes finalitza el dia 28 d’abril de 2021.
SEGON. En data 28 d’abril de 2021 finalitza el termini per a la presentació d’ofertes i es constata
que s’han presentat 2 ofertes per part de la INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC i de HEZKIDE XXI S.L
per a la contractació dels serveis consistents en l’organització i realització de les d’estades
d’immersió lingüística per l’estiu del 2021 – Lot 3 - Immersió lingüística per a centres educatius
classificats com de màxima complexitat.
TERCER. En data de 30 d’abril de 2021, la Mesa de Contractació, en sessió privada, procedeix a
l’obertura de les proposicions presentades (Sobre A).
Obert el sobre A, la proposta és admesa a tràmit.
Constituïda la Mesa en sessió Pública es procedeix a l’obertura pública del Sobre B de les ofertes
presentades s’ajorna la Mesa fins a tenir els informes tècnics del Sobre B de les mencionades
ofertes.
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QUART. En data 28 de maig 2021, la Direcció de Serveis a la Joventut procedeix a l’anàlisi de la
proposició presentada (Sobre B) i eleva el present informe a la Mesa per a la seva valoració en
sessió privada.
Es constata que HEZKIDE XXI S.L ha presentat una oferta on no es contempla la programació que
es demana als Plecs de Prescripcions Tècniques publicats. L’apartat 4.2, concretament a la
pàgina 15 del document de Plecs, conté els 5 centres d’interès que són els que cal desenvolupar
a la proposta tècnica del SOBRE B. La proposta de HEZKIDE XXI S.L no té en compte les diverses
temàtiques i presenta un seguit d’activitats que no coincideixen amb les de l’apartat esmentat.
El licitador, en la seva oferta tècnica, ha d’exposar els criteris educatius i organitzatius per
realitzar aquestes temàtiques concretes i, com a mínim, ha d’incloure les que es demanen.
D’acord amb el plec de clàusules administratives, aquest concurs no preveu la presentació de
variants d’acord amb el descrit als plecs de prescripcions tècniques, de manera que no es poden
incloure variants en relació amb les propostes descrites a aquests.
Conseqüentment, és d’aplicació l’article 167 de la LSCP per la qual “es consideren irregulars, en
particular, les ofertes que no corresponguin als plecs de la contractació”. Com que s’ha presentat
una oferta tècnica irregular es decideix que HEZKIDE XXI S.L quedi exclosa d’aquest procediment.
L’oferta tècnica presentada per la INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC sí correspon amb el descrit als
plecs de prescripcions tècniques i es procedeix a valorar la relació i la descripció dels serveis
objecte del contracte presentats.
Criteris que depenen d’un judici de valor (documentació que es valora en el sobre B) fins a 43
punts.
INSTITUCIÓ CULTURAL DEL
JUDICI DE VALOR
CIC
Projecte pedagògic

fins a 24 punts

Sistemes d’avaluació i seguiment del projecte
educatiu
Objectius del programa
Continguts del programa
Centre d’interès i eix d’animació
Activitats
Materials presentats
Materials del coordinador
Materials dels tècnics
Materials dels participants

3 punts

3,00

3 punts
3 punts
3 punts
6 punts
6 punts
2 punts
2 punts
2 punts

3,00
2,00
3,00
5,00
4,00
2,00
1,50
0,50

Metodologia proposada

fins a 11 punts

Coordinació i seguiment de seguretat durant
l'estada i aspectes generals de prevenció
Enfocament metodològic
de les sessions
procediments, tasques i responsabilitats dels equips

4 punts

3,75

7 punts
3 punts
2 punts

6,50
3,00
2,00
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JUDICI DE VALOR
organització horària diària
Formació de l’equip (continuada)

GENERALITAT DE CATALUNYA

Formació dels tècnics/monitors
Formació de coordinadors i caps

2 punts

INSTITUCIÓ CULTURAL DEL
CIC
1,50

fins a 3 punts
1,5 punts
1,5 punts

Millores addicionals

1,00
1,00

fins a 5 punts

Aspectes educatius
Aspectes de seguretat
Aspectes generals

2,5 punts
1,5 punts
1 punt

Total (fins a 43 punts)

2,00
1,25
1,00

36,50

L’oferta tècnica del SOBRE B presentada per la INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC per a l’adjudicació
de l’organització i realització de les d’estades d’immersió lingüística per l’estiu del 2021 – Lot 3
- Immersió lingüística per a centres educatius classificats com de màxima complexitat, obté un
total de 36,50 punts sobre 43.
CINQUÈ. En data 31 de maig 2021, la Mesa de Contractació, en sessió pública, procedeix a fer la
lectura de la puntuació del Sobre B i posteriorment l’obertura de les proposicions presentades
(Sobre C).
S’informa que l’oferta tècnica de HEZKIDE XXI S.L ha quedat exclosa d’aquest procediment
d’acord amb l’article 167 de la LSCP.
L’oferta presentada per la INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC sí continua en tramitació i es llegida
en sessió pública.
Tot seguit es procedeix a la valoració del “Sobre C”, l’avaluació del qual depèn de criteris
objectius:
Criteris aplicables de forma objectiva (documentació que es valora en el sobre C): fins a 57
punts.
1. PREU OFERTAT: FINS A 35 PUNTS
N1 – 5 dies / 4 nits: fins a 35 punts
En l’oferta ha de presentar de manera clara el preu per participant de les diferents modalitats:
Import per participant
N1

5 dies / 4 nits

Per tal de calcular la puntuació rebuda s’aplicarà la fórmula següent (per cadascun dels imports
oferts amb la seva puntuació màxima corresponent):
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𝑂𝑣 − 𝑂𝑚
1
𝑃𝑣 = [1 − (
) × ( )] × 𝑃
𝐼𝐿
𝑉𝑃

GENERALITAT DE CATALUNYA

On:

Pv = Puntuació de l’Oferta a Valorar
P = Puntuació del criteri
Om = Millor oferta
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de la Licitació
VP = Valor de la Ponderació
El valor de ponderació per aquesta licitació és de 1.
La INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC presenta una oferta econòmica per participant de:
-

CENT SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (107,75 €) IVA no inclòs per participant a les
estades de 5 dies / 4 nits de 12 a 16 anys.

Un cop aplicada la fórmula, obté la puntuació següent:
107,75 − 107,75
1
𝑃𝑣1 = [1 − (
) × ( )] × 35
109,95
1
𝑷𝒗𝟏 = 𝟑𝟓
Puntuació preu ofertat. 35 punts
2. QUALITAT I VALOR TÈCNIC DE L’OFERTA, INCLOENT LA QUALITAT DELS RECURSOS HUMANS:
FINS A 22 PUNTS.
Es valorarà:
2.1. Ràtio monitors/alumnes:
Fins a 12 punts
L’oferta ha de presentar-se en el següent format:
Ràtio
Punts
Monitors-Participants
Joves i infants de 12 a 16 anys
1:N1
12 punts
Descripció modalitat

Cal indicar el número de participants (N) per cada dirigent (1:).
Exemple: 1:10 (1 dirigent per cada 10 participants).
Es valorarà la ràtio global de les estades (tot l’equip de dirigents).
S’entén com a millor ràtio el número més baix de participants per dirigent.
La fórmula que s’aplica per valorar el ràtio de monitoratge per participants és la següent:
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Millor ràtio (𝑁1 )
× 12 punts
Ràtio a valorar (𝑁1 )
La INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC presenta una proposta de ràtio global d’1:7 per les
estades de 12 a 16 anys.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Global
Ràtio*

7

7

x 12 = 12

7
Puntuació ràtio monitors/alumnes. = 12 punts
2.2. Hores d’activitat:
Fins a 3 punts
Cal tenir en compte la distribució horària general orientativa que consta a l’annex 2. En
aquesta es poden determinar les hores màximes d’activitat tècnica i de lleure directa un cop
restades aquelles destinades al descans, àpats i higiene. Les hores proposades s’han
d’ajustar a unes estades de lleure dins la franja d’edat proposada.
Només es tindran en compte en aquesta fórmula les activitats que entrin dins les següents
categories:
−

aquelles hores explícitament relacionades amb l’aprenentatge de l’idioma.

−

activitats de lleure relacionades amb el centre d’interès/eix d’animació vinculades amb
l’aprenentatge de l’idioma.

−

aquelles activitats que l’entitat ofereixi com a millores per a transmetre valors de
cooperació i col·laboració entre els participants sempre que tinguin alguna vinculació
amb la llengua i cultura en immersió.

−

es valorarà un màxim de 8 diàries a excepció del primer i últim dia on el màxim que es
valorarà serà 6 hores.

Cal indicar el número d’hores per dia i el total d’estada (N).
La proposta ha de permetre veure clarament el valor per cadascun dels dies. En el cas que
no sigui així, es tindran només ne compte els valors numèrics indicats en la proposta per
cadascun dels dies indicats en aquesta.
La formula que s’aplica per valorar les hores d’activitat és la següent:
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Hores a valorar (𝑁1 )
× 3 punts
Hores (𝑁1 ) oferta més alta
Estades de 5 dies i 4 nits – de 12 a 16 anys

GENERALITAT DE CATALUNYA

La INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC presenta una proposta de 33 hores d’activitat.

1

2

3

4

5 Total

Hores d’activitat 7,5 7,5 7,5 7,5 3
33

33

x3=3

33
Puntuació hores d’activitat. 3 punts
2.3. Millores formació de l’equip dirigent:
Fins a 2 punts
Els licitadors presentaran una declaració responsable en la que manifestin que disposaran
de les millores exposades en aquest apartat.
−

Si s’ofereix per data i torn (a cada estada ) com a mínim un dirigent format en assistència
sanitària immediata II (ASI II). 0,50 punts

−

Si s’ofereix per data i torn (a cada estada ) com a mínim un dirigent amb formació en
respiració càrdio-pulmonar (RCP). 0,50 punts.

−

Si s’ofereix per data i torn (a cada estada ) com a mínim un dirigent amb formació en
intervenció social i/o formació en treball amb les persones amb necessitats especials.
0,50 punts.

−

Si s’aporta declaració de responsable conforme tots els membres de l’equip rebran
formació en:
−

Suport vital bàsic (SVB). 0,25 punts.

−

Ús de desfibril·ladors externs automàtics (DEA). 0,25 punts.

La INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC presenta:

ASI
RCP
Intervenció social i/o NNEE.

Si No
x
x
x
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Si No
SVB
x
DEA
x

GENERALITAT DE CATALUNYA

Puntuació – Millores formació. 0 punts
2.4. Millores formació en llengua anglesa:
Fins a 2 punts
Els licitadors presentaran una declaració responsable en la que manifestin que disposaran de
les millores exposades en aquest apartat.
− Si el coordinador (a cada estada) té un nivell mínim equivalent a un B2 d’anglès com a mínim.
1 punt
− Si els monitors de cada estada tenen un nivell mínim equivalent a un B2 d’anglès (almenys un
80%). 1 punts

La INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC presenta:

Coordinador amb un nivell mínim equivalent a un B2
80% dels monitors amb un nivell mínim equivalent a un B2

Si No
x
x

Puntuació – Millores formació en llengua anglesa: 0 punts

2.5. Millores assegurances:
Fins a 3 punts
Els licitadors presentaran una declaració responsable en la que manifestin que disposaran de les
cobertures exposades en aquest apartat.
2.5.1. Millores en cobertures d’accidents (AC)
Fins a 1,20 punts
La INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC presenta una proposta de:

Import cobertura AC

Les despeses
d'assistència
sanitària
Il·limitat

Defunció

Invalidesa
permanent

6.000,00 €

12.000,00 €
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Mínim cobertura
obligatòria

6.000,00 €

5.000,00 €

6.500,00 €

Si no es compleixen com a mínim els imports establerts a l’article 5 del Decret 267/2016,
de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de
18 anys (DOGC núm. 7157, de 07.07.16), es puntuarà 0 punts en aquest apartat.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Si no s’ofereixen millores sobre els imports de cobertura obligatòria es puntuarà 0 punts
en aquest apartat.
L’assegurança d’accidents personals haurà de cobrir, per a totes les persones
participants:

‒

les despeses d'assistència sanitària
Fins 0,40 punts
Si No
Es millora la cobertura obligatòria?

x

Puntuació –AC - despeses
d'assistència sanitària

0,40
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‒

defunció
Fins 0,40 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

Si No

‒

Es millora la cobertura obligatòria?

x

Puntuació –AC - defunció

0,40

invalidesa permanent.
Fins 0,40 punts
Si No
Es millora la cobertura obligatòria?

x

Puntuació –AC - despeses
invalidesa permanent

0,40

2.5.2. Millores en cobertures de Responsabilitat Civil (RC)
Fins a 0,80 punts
La INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC presenta una proposta de:

Import cobertura RC
Mínim cobertura
obligatòria

Per víctima
600.000,00 €

Per sinistre
1.500.000,00 €

300.000,00 €

1.200.000,00 €

Si no es compleixen com a mínim els imports establerts a l’article 5 del Decret 267/2016,
de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de
18 anys (DOGC núm. 7157, de 07.07.16), es puntuarà 0 punts en aquest apartat.
Si no s’ofereixen millores sobre els imports de cobertura obligatòria es puntuarà 0 punts
en aquest apartat.
L’assegurança d’accidents personals haurà de cobrir, per a totes les persones
participants:
‒

per víctima
Fins 0,40 punts
Si No
Es millora la cobertura obligatòria?

x

Puntuació –RC -per víctima

0,40
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‒

per sinistre
Fins 0,40 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

Si No
Es millora la cobertura obligatòria?

x

Puntuació –RC – per sinistre

0,40

2.5.3. Altres millores en les cobertures
Fins a 1 punt
‒

Si existeix cobertura per dents: 0,50 punts

‒

Si existeix cobertura per ulleres: 0,50 punts

La INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC

SÍ presenta cobertura per DENTS
Sí presenta cobertura per ULLERES
Si No

Dents

x

Ulleres

x

Resum dels resultats de les cobertures d’assegurances:
Descripció
Cobertura AC – Assistència Sanitària
Cobertura AC – Defunció
Cobertura AC – Invalidesa permanent
Cobertura RC – Per Víctima
Cobertura RC – Per Sinistre
Cobertura per Dents
Cobertura per Ulleres
Puntuació Millores Assegurances

INSTITUCIÓ
CULTURAL
DEL CIC
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,50
0,50
3,00

A continuació, es relaciona el quadre de puntuació d’acord amb les ponderacions del sobre C
establertes als Plecs de Prescripcions Tècniques:
INSTITUCIÓ
CULTURAL
DEL CIC
Fins a 35 punts
35,00
Fins a 22 punts
15,00
Fins a
12 punts
12,00
Fins a
3 punts
3,00
Fins a 2 punts
0,00
Fins a 0,50 punts
0,00

CRITERIS APLICABLES DE FORMA OBJECTIVA
Preu
Qualitat i valor tècnic
Ràtio monitors/alumnes
Hores d'activitat
Formació dirigents
ASI I i/o II
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CRITERIS APLICABLES DE FORMA OBJECTIVA
RPC
Intervenció social i/o NNEE
SVB
DEA
Llengua anglesa
Nivell mínim coordinador
Nivell mínim monitors
Assegurances
Cobertura AC – Assistència Sanitària
Cobertura AC – Defunció
Cobertura AC – Invalidesa permanent
Cobertura RC – Per Víctima
Cobertura RC – Per Sinistre
Cobertura per Dents
Cobertura per Ulleres

Fins a
Fins a
Fins a
Fins a
Fins a 2 punts
Fins a
Fins a
Fins a 3 punts
Fins a
Fins a
Fins a
Fins a
Fins a
Fins a
Fins a

0,50 punts
0,50 punts
0,25 punts
0,25 punts
1,00 punt
1,00 punt
0,40 punts
0,40 punts
0,40 punts
0,40 punts
0,40 punts
0,50 punts
0,50 punts

Total (Fins a 57 punts)

INSTITUCIÓ
CULTURAL
DEL CIC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,50
0,50

53,00

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Analitzades les propostes tècniques de la INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC i HEZKIDE XXI S.L i
l’oferta econòmica admesa a tràmit de la INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC, es constata que:
-

L’oferta tècnica de HEZKIDE XXI S.L ha quedat exclosa d’aquest procediment d’acord amb
l’article 167 de la LSCP.

-

L’oferta tècnica de la INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC s’adequa als requisits tècnics fixats al
plec de prescripcions tècniques del concurs, necessaris per a desenvolupar els serveis i
objectius requerits.

-

La proposta econòmica la INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC s’adequa als requisits fixats al plec
de prescripcions tècniques del concurs, necessaris per a desenvolupar els serveis i objectius
requerits.

El resum de les puntuacions obtingudes és el següent:

Criteris que depenen d’un judici de valor
Criteris aplicables de forma objectiva

INSTITUCIÓ
CULTURAL DEL CIC
36,50
53,00

Total

89,50

HEZKIDE XXI S.L
Exclòs
NA

Exclòs

Per tot això, es proposa a l’òrgan de contractació, que es resolgui com a millor oferta segons els
criteris d’adjudicació del servei d’organització i realització de les d’estades d’immersió lingüística
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per a l’edició 2021 – Lot 3 - per a centres educatius classificats com de màxima complexitat, a la
INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC per un import màxim total de CENT CINQUANTA-NOU MIL SISCENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (159.671,45 €) IVA no inclòs.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Aquest import es correspon a:
CENT QUARANTA-VUIT MIL SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS
(148.762,35 €) IVA no inclòs per les activitats per estades de 5 dies / 4 nits.
DEU MIL NOU-CENTS NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS (10.909,10 €) IVA no inclòs pel possible
monitoratge de suport per infants i joves amb diversitat funcional o monitors/tècnics
addicionals a l’equip per mesures COVID-19
El preu unitari ofertat és:
-

CENT SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (107,75 €) IVA no inclòs per
participant a les estades de 5 dies / 4 nits de 12 a 16 anys.

Toni Planes i Gallés
Director Àrea Xanascat
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