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Assumpte:. Informe tècnic sobre B del procediment de licitació del contracte de serveis d'
activitats formatives.

En relació al procediment de licitació del contracte dels serveis d’activitats formatives i
a l’objecte d’establir la puntuació de la memòria presentada per les empreses
licitadores en el sobre B s’efectuen les següents consideracions:
S’han presentat a la licitació les següents empreses:
1. ACTIESCOLA SLU
2. ESQUEMES INFORMÀTICS SL (CEINA)
3. ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL
La clàusula 19.2 del plec de clàusules administratives particulars estableix la puntuació
a atorgar i criteris de les proposicions tècniques amb el següent contingut:
“19.2 Millor proposició tècnica: fins a un màxim de 45 punts que es distribuiran de la
forma següent:
1) Millor proposta organitzativa: fins a un màxim de 25 punts. En aquest apartat es
valorarà la proposta tècnica d’execució del contracte formulada pels licitadors a
partir de les prescripcions estipulades en el Plec de prescripcions tècniques. Per
avaluar les ofertes es tindran en compte els següents aspectes:






Coherència i viabilitat de la proposta d’actuació
Metodologia emprada
Qualificació i dimensió dels recursos posats a disposició del contracte pel
desenvolupament de les diferents parts del projecte.
Sistemàtica emprada per a l' avaluació dels alumnes
Mecanismes de coordinació i informació Ajuntament-Empresa

2) Millor Projecte de treball amb les famílies: fins a un màxim de 20 punts. En
aquest apartat es valorarà la proposta tècnica relativa al projecte d’actuació amb les
famílies formulada pels licitadors a partir de les prescripcions estipulades en el
present plec en referència al Pla de Transició al Treball (PTT) i la Unitat
d’Escolarització Compartida (UEC). Per avaluar les ofertes es tindrà en compte
especialment la seva viabilitat i coherència i els aspectes innovadors de les activitats
a realitzar en aquest àmbit. Per avaluar les ofertes es tindran en compte els
següents aspectes:
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Pla d' execució i cronograma d' actuacions amb les famílies
Pla d' avaluació del treball realitzat amb les famílies
Activitats socioeducatives per a la millora de les relacions parentals
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Adaptació del projecte a la realitat del municipi
Propostes de formacions addicionals dels joves sense cost per a
l'administració.”

A l' objecte d'establir les puntuacions a atorgar s’emet el següent informe:

Millor proposta organitzativa
1. La proposta ACTIESCOLA SLU és una proposta coherent i viable en la seva
totalitat. Coneix la realitat de l' entorn i es reflecteix en la memòria tècnica
presentada, ja que és clara, precisa i concisa.
Les diferents metodologies emprades per a cada servei educatiu són adients. La
metodologia més desenvolupada és la de la UEC. A més a més, aprofita els
recursos del municipi per a poder dur a terme activitats amb els alumnes,
sobretot amb l' alumnat de la UEC. Detalla amb precisió les activitats setmanals
del servei de la UEC. Per tant, les metodologies són coherents i adequades a
tots els serveis educatius.
Els recursos posats a disposició del contracte pel desenvolupament de les
diferents parts del projecte és adequat. Els recursos humans són els previstos
en el Plec de clàusules tècniques. No preveu les baixes del professorat ni la
substitució en aquest ítem. Ho exposa en un altre ítem que no es demana en el
Plec de prescripcions tècniques i per tant no es valora.
El sistema d' avaluació utilitzat és concret,adequat i coherent en cada servei.
Els mecanismes de coordinació i informació Ajuntament- Empresa són
adequats, ja que és una coordinació molt pròxima.
2. La proposta organitzativa presentada per l' empresa ESQUEMES
INFORMÀTICS SL (CEINA) és viable i coherent pel que fa al servei educatiu de l'
EMAP.
El sistema metodològic presentat no acaba d' encaixar amb tota la realitat de l'
escola, ja que hi ha els cursos de preparació a un examen és difícil poder
aplicar, part de la metodologia explicada, per tant no és operativa en tots els
mòduls.
Els recursos humans de l' EMAP són els que descriu el Plec de Prescripcions
tècniques. Preveu les baixes. Es valora positivament els recursos tècnics i els
materials presentats.
El sistema d' avaluació de l' EMAP és adequat i coherent.
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3. La proposta ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL és una proposta coherent i
viable en la seva totalitat. És una proposta que mostra un ampli coneixement
del perfil del destinatari i els serveis educatius. Defineix amb precisió tots els
ítems demanats en el Plec de prescripcions tècniques.
Diferencia i detalla en profunditat la metodologia emprada basada en els
principis metodològics, les estratègies metodològiques de cada servei educatiu
segons el perfil d' alumnat de cada servei educatiu. Tota la metodologia
emprada és l'adequada, ja que distingeix la tipologia d' alumnat, per tant coneix
els destinataris finals de tot el procés ensenyament- aprenentatge implicats.
Mostra un coneixement alt de la tipologia d' alumnat dels diferents serveis
educatius, ja que distingeix els diferents tipus d' ensenyament segons els
cursos. A més a més, a part de la descripció detallada de cada curs, aporta uns
annexos de tots els cursos on hi ha una descripció específica dels objectius del
curs, els continguts ... adequada al perfil de destinatari.
Pel que fa als recursos assignats, els defineix, i també especifica les funcions de
tot el personal educatiu involucrat en cada servei. Els recursos assignats són
adients al que demana el Plec de prescripcions tècniques. Preveu la substitució
del professorat en cas de malaltia. Tot i que en el servei educatiu de la UEC
esmenta que si el procediment habitual de baixes no és factible, s' enviarà els
alumnes a casa i la classe continuarà un altre dia, aquest fet en el cas de la UEC
no és possible, ja que els alumnes són menors d' edat i a més a més hi ha l'
altre coordinador i dos experts, per tant si es fos el cas, seria responsabilitat de
l' empresa trobar una solució adient al problema.
La diferència dels sistemes d' avaluació són totalment apropiats segons la
necessitat de cada servei educatiu. En el mòdul de l' EMAP es basa en les lleis
que el regeixen, complementant la informació amb annexos precisos i detallats
dels cursos a avaluar. Ha tingut en compte el currículum de l' ensenyament de
llengües i el currículum dels nivells 4 i 5 de l' EOI i els ha presentat com a
annexos. Tot i que ha presentat una avaluació de COMPETIC, i el COMPETIC no
es planteja en el Plec de Prescripcions tècniques, ja que el que es demana és un
curs d' informàtica inicial i un curs d' informàtica d' aprofundiment.
Fa una àmplia i detallada descripció dels diferents tipus de coordinació entre
Ajuntament- Empresa i especifica les principals funcions del coordinador de l'
empresa. Així que, presenta un ampli ventall de sistemes de coordinació segons
la relació . Tots els sistemes de coordinació són coherents, però es valora les
reunions presencials. Proposa una coordinació a través del programa Skype,
però no és viable, ja que el centre no disposa dels mitjans adequats per dur-la a
terme.
És una proposta coherent i viable pel que fa als diferents serveis educatius, ja
que els contextualitza, té un coneixement ampli del perfil d' alumne de cada
servei educatiu, coneix i es basa en les lleis que els regeixen i dóna una
concreció àmplia pel que fa a la metodologia, currículum, i sistema d' avaluació
concret per a cada tipus de servei, així que aquesta és considerada la millor
proposta organitzativa.
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Estudiades les tres propostes organitzatives i vist el plantejament educatiu, la
metodologia emprada i els principis d’ intervenció amb criteris d’ efectivitat, de
coneixement dels diferents programes educatius, de concreció, eficiència,
acreditant la viabilitat i coherència dels continguts, la dimensió i la qualitat dels
recursos aportats s’ efectua la següent valoració ( màxim 25 punts)
ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL 24,5 punts
ACTIESCOLA SLU
24 punts
ESQUEMES INFORMÀTICS SL (CEINA)
9 punts

Projecte de treball amb les famílies
1. El projecte de treball amb les famílies de l' empresa ACTIESCOLA SLU és
senzill,però és un correcte pla d' execució i un cronograma concret per a cada
actuació.
ACTIESCOLA SLU no exposa el pla d' avaluació del treball realitzat amb les
famílies.
Les activitats socioeducatives específiques per a la millora de les relacions
parentals i en fa una breu explicació. En totes les activitats implica la família en
el procés d' ensenyament-aprenentatge.
El projecte està adaptat a la realitat del municipi, ja que totes les activitats
exposades són viables i adequades al municipi. En alguns apartats menciona
recursos del municipi i exposa algunes activitats que es poden dur a terme a
Palamós.
No exposa propostes de formacions addicional dels joves sense cost per a l'
administració.
2. El projecte de treball amb les famílies fent referència al PTT i la UEC presentat
per l' empresa ESQUEMES INFORMÀTICS SL (CEINA) no esmenta en el seu pla
d' execució i cronograma d' actuacions amb les famílies a la família.
ESQUEMES INFORMÀTICS SL (CEINA) no exposa el pla d' avaluació del treball
realitzat amb les famílies.
Les activitats socioeducatives per a la millora de les relacions parentals es
basen amb la temporització de les tutories desenvolupades.
El projecte s' adapta a la realitat del municipi, però no aprofita els recursos del
municipi per a fer activitats o formacions. Ni menciona cap tipus de recurs que
es pugui aprofitar per a dur a terme alguna activitat alumne, família-alumne.
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Les propostes de formació addicional dels joves sense cost per a l' administració
no són adequades a la tipologia d' alumnat del PTT i la UEC, ja que proposa
cursos a distància que no són gens atractius per aquesta tipologia d' alumnat.
Per altra banda, els cursos proposats no són engrescadors pels destinataris de la
UEC i el PTT. A més a més, no hi ha una diversitat temàtica.
3.

El Projecte de treball amb les famílies de l' empresa ESTUDI 6 GESTIÓ
SOCIOEDUCATIVA SL presenta un pla d' execució detallat i una adequada
manera d' actuar davant els diferents tipus de família. Mostra un cronograma
adequat, clar i precís.
El pla d' avaluació del treball realitzat amb les famílies és adequat i defineix
amb precisió els paràmetres d'' execució de l' avaluació.
Els diferent tipus de tallers com a activitats socioeducatives per a la millora de
les relacions parentals són mot adequats al perfil de l' alumnat. Diferencia els
diferents tipus de destinataris i els objectius dels tallers són factibles a la realitat
de la UEC i el PTT. Per tant, es valoren molt positivament.
Mostra un coneixement de la realitat del municipi aprofitant tots els recursos
possibles per a dur a terme totes les activitats a Palamós. Les activitats
exposades estan pensades, orientades i destinades per a fer-les a la població de
Palamós. El projecte està adaptat a la realitat del municipi.
Les propostes de formacions addicionals dels joves sense cost per a l'
administració són adequades i engrescadores pel tipus d' alumnat de la UEC i el
PTT. Les activitats proposades en família són enriquidores per ambdues parts, ja
que totes dues estan implicades en el procés d'aprenentatge.
Considerat el millor projecte educatiu el presentat per l' empresa ESTUDI 6
GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL, ja que presenta un emmarcament conceptual de
treball amb les famílies, així com una àmplia exposició d' idees bàsiques per al
treball socioeducatiu amb les famílies i una amplia exposició de les activitats a
realitzar i els criteris d' avaluació. A més a més, les propostes de formacions
addicionals dels joves sense cost per a l' administració són molt engrescadores,
adequades a la tipologia d' alumnat i aprofita els recursos del municipi per durles a terme.
Estudiat el projecte de treball amb les famílies. Vistos els projectes presentats
per les empreses, s’ efectua la següent valoració:
ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL
ACTIESCOLA SLU
ESQUEMES INFORMÀTICS SL (CEINA)

20 punts
12 punts
4 punts

La puntuació total de les proposicions tècniques és la següent:

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Contractació

ACTIESCOLA SLU
ESQUEMES INFORMÀTICS SL (CEINA)
ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL

36 punts
13 punts
44,5 punts

