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INFORME DE VALORACIÓ D’OFERTES PER LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS
D’ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I TUTORIA A L’ALUMNAT DELS CENTRES DE
FORMACIÓ PER A PERSONES ADULTES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
(CFA) I DE L’ESCOLA MUNICIPAL PER A PERSONES ADULTES LA LLAR, EN
RELACIÓ A L’ITINERARI FORMATIU I LABORAL. (EXP. ECAS – 13545/2021)

En data 22 de desembre de 2022, es va aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el servei
d’orientació, acompanyament i tutoria a l’alumnat dels CFA i de l’escola municipal La Llar, en
relació a l’itinerari formatiu i laboral i els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de
prescripcions tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte.
En data 3 de gener del 2022 es va publicar l’anunci de convocatòria de licitació pública per a
l’adjudicació del contracte esmentat al perfil del contractant i a la plataforma de contractació
pública electrònica PIXELWARE.
L’esmentat Plec estableix que:
L'adjudicació del contracte s’efectuarà utilitzant el procediment obert simplificat abreujat, segons el
que preveu l’article 159.6 de la LCSP, i es basarà en el principi de millor relació qualitat-preu.
El període de presentació d’ofertes va finalitzar el 19 de gener de 2022 a les 14:00h. El passat 20
de gener es va obrir el sobre únic de les ofertes presentades.
De l’obertura de pliques en resulta el llistat d’ofertes següent:
- Grado Informática y Gestión SL
- Fundació CECOT Persona i Treball
1. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA DEMANADA A LES ENTITATS
A la clàusula divuitena del plec es detalla:
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, per participar en aquest procediment les empreses
licitadores hauran de disposar de la següent solvència econòmica i financera, malgrat que no serà
necessària la seva acreditació segons l’art.159.6.b de la LCSP:
a) Un volum de negoci anual en l’àmbit d’activitats corresponents a l’objecte del contracte,
referit al millor exercici dins dels tres (3) darrers anys, per un import de com a mínim una
vegada el valor estimat del contracte.

2. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
A la clàusula dinovena del plec es detalla:
D’acord amb l’article 90 de la LCSP la solvència tècnica demanada per participar en aquest
procediment és la següent, malgrat no serà necessària la seva acreditació segons l’art.159.6.b de
la LCSP.
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a) Haver realitzat serveis o treballs de la mateixa o similar naturalesa als que constitueixen
l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els últims tres anys.
3. CRITERIS DE VALORACIÓ
Les ofertes presentades seran estudiades, valorades, ponderades, i ordenades per ordre
decreixent d’importància, d’acord amb els criteris de valoració que es detallen a la clàusula
tretzena de l’esmentat Plec.
13.1 Criteris d’adjudicació que es poden valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts a

través de la mera aplicació de fórmules (sobre únic), fins a un màxim de 100 punts:
13.1.1. Preu, fins a un màxim de 49 punts:

Les empreses licitadores ompliran una declaració econòmica i concretaran el preu final ofert
(annex 1).
No s’acceptarà cap oferta econòmica que superi el pressupost base de licitació. Presentar una
oferta de preu superior al pressupost base licitació serà motiu d’exclusió del procediment
d’adjudicació del contracte.
S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta econòmica més baixa, i a la resta de forma inversament
proporcional, mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:
Puntuació = 49 *( (pressupost base de licitació - preu ofert) / (pressupost base de licitació - millor
preu ofert)

)

Es tindran en compte dos decimals.
Per aplicació d’aquesta fórmula, l’oferta que proposi l’import econòmic mínim d’entre totes les
ofertes rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 49 punts. I una oferta que no proposi
baixa, és a dir, que sigui igual al preu de licitació, obtindrà 0 punts. La utilització d’aquesta fórmula
permet un repartiment més efectiu de la puntuació perquè fa una doble comparativa de cada
oferta presentada respecte al pressupost de licitació i, també, respecte l’oferta econòmica més
baixa.
13.1.2. Per la proposta de tallers, fins a 26 punts
Es valorarà que les empreses licitadores proposin la realització de tallers.
Els tallers hauran de ser dinàmics i en un format que desperti l’interès de l’alumnat i, preveient
possibles canvis en l’estat de la pandèmia, poder-se dur a terme tant presencial com virtualment.
El contingut mínim ha de preveure el treball de l’Orientació, l’Acompanyament i la Tutoria. Els
Tallers han de donar també eines al jovent per afrontar amb seguretat el retorn al sistema educatiu
i al posterior món laboral. El disseny dels Tallers ha de ser el mateix per a l’alumnat dels 5 centres
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per a formació de persones adultes, usuaris finals de l'objecte del contracte i s’han de dur a terme
a tots els centres.
La proposta de realització de tallers es valorarà d’acord a la següent taula:
Punts
4 tallers al curs

26 punts

3 tallers al curs

15 punts

2 tallers al curs

5 punts

Les empreses licitadores adjuntaran una declaració responsable indicant quin tipus de
tallers ofereixen i faran una descripció del contingut de cada taller.
La no inclusió d’aquesta documentació comportarà la no assignació de puntuació en
aquest criteri de valoració.
13.1.3. Per assessorament individual, fins a 15 punts
Es valorarà que les empreses licitadores proposin assessoraments individuals.
Els assessoraments individuals han de preveure treballar els factors interpersonals de l’alumnat,
els factors contextuals del món on viuen, estudien i es desenvolupen i els factors físics i
funcionals, tenint en compte si hi ha algun tipus de necessitat educativa especial i/o malaltia
mental.
La proposta d’assessorament individual es valorarà d’acord a la següent taula:
Punts
2 assessoraments per curs
1 assessorament per curs

15 punts
5 punts

Les empreses licitadores adjuntaran una declaració responsable indicant quin nombre
d’assessoraments individuals ofereixen i faran una descripció del seu contingut.
La no inclusió d’aquesta documentació comportarà la no assignació de puntuació en
aquest criteri de valoració.
13.1.4. Realització d’enquestes de valoració, fins a 10 punts
Es valorarà que les empreses licitadores proposin la realització d’enquestes de valoració.
Les enquestes podran ser fetes en diversos suports (virtuals o en paper o altres). Caldrà facilitarles a tots els segments participants del suport d’orientació (alumnat, famílies i professorat). Hauran
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de recollir si ha estat útil el servi prestat i perquè, les recomanacions de millora i un espai per a
observacions obertes.
La proposta de realització d’enquestes de valoració es valorarà d’acord a la següent taula:
Punts
Enquestes a professorat, alumnat i famílies

10 punts

Enquestes a professorat, alumnat

5 punts

Enquestes a l’alumnat

2 punts

Les empreses licitadores adjuntaran una declaració amb una descripció del contingut de
les enquestes que ofereixen.
La no inclusió d’aquesta documentació
4. VALORACIÓ SOBRE ÚNIC
En data 20 de gener 2022 s’obre electrònicament el sobre únic de les pliques amb els resultats
següents:
a) Preu ofert
La puntuació assignada es el resultat de l’aplicació de la fórmula esmentada a la clàusula
tretzena del de clàusules administratives particulars.

P= 49 x { (Pressupost base de licitació – Preu de la oferta)

}

(Pressupost base de licitació – Millor Preu Oferta)

-

Grado Informática y Gestión SL presenta una oferta valorada en 13.523,25 €
o Puntuació assignada 33,40 punts

-

Fundació CECOT Persona i Treball presenta una oferta valorada en 13.183,80 €
o Puntuació assignada 49,00 punts

b) Per la proposta de tallers
-

Grado Informática y Gestión SL proposa 4 tallers, i ha presentat la declaració
responsable indicant quin tipus de tallers ofereixen i fan una descripció del contingut de
cada taller.
o Puntuació assignada 26
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-

Fundació CECOT Persona i Treball proposa 4 tallers, i ha presentat la declaració
responsable indicant quin tipus de tallers ofereixen i fan una descripció del contingut de
cada taller.
o Puntuació assignada 26

c) Per assessorament individual
-

Grado Informática y Gestión SL proposa 2 assessoraments, i ha presentat la declaració
responsable indicant quin nombre d’assessoraments individuals ofereixen i fan una
descripció del seu contingut.
o Puntuació assignada 15

-

Fundació CECOT Persona i Treball proposa 3 assessoraments, (el 3 assessorament no
es valora, ja que es demanava un màxim de 2 assessoraments), i ha presentat la
declaració responsable indicant quin nombre d’assessoraments individuals ofereixen i fan
una descripció del seu contingut.
o Puntuació assignada 15

d) Realització d’enquestes de valoració
-

Grado Informática y Gestión SL proposa enquestes a professorat, alumnat i famílies, i
ha presentat una declaració amb una descripció del contingut de les enquestes que
ofereixen.
o Puntuació assignada 10

-

Fundació CECOT Persona i Treball proposa enquestes a professorat, alumnat i famílies,
i ha presentat una declaració amb una descripció del contingut de les enquestes que
ofereixen.
o Puntuació assignada 10

5. CÀLCUL DE L'OFERTA ANORMALMENT BAIXA
Segons la clàusula catorzena del Plec, on és detalla el càlcul per determinar si existissin ofertes
econòmiques anormalment baixes
Per determinar l’anormalitat de les ofertes es tindrà en compte el preu final ofert d’acord al punt
13.1.1 d’aquest plec.
1. Quan, en cas que hi concorri una empresa licitadora, sigui inferior al pressupost base de
licitació en més de 25 unitats percentuals.
2. Quan hi concorrin dos empreses licitadores, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l’altra oferta.
3. Quan hi concorrin tres empreses licitadores, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput
d’aquesta mitjana s’ha d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior
en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la
baixa superior a 25 unitats percentuals.
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4. Quan hi concorrin quatre empreses licitadores o més, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre
aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de calcular
una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre
de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de
menor quantia.
A continuació es detallen les ofertes rebudes i s'analitza si alguna d'elles incorre en el supòsit
d'oferta anormalment baixa:
S’han rebut dues ofertes, la de la Grado Informática y Gestión SL de 13.523,25€, i la de
Fundació CECOT Persona i Treball de 13.183,80 €. No hi ha cap oferta anormalment baixa.
6. VALORACIÓ TOTAL PROPOSTES DEL SOBRE ÚNIC
La valoració de les propostes rebudes s’ha realitzat tenint en compte les condicions establertes a
la clàusula tretzena: es valoraran les ofertes rebudes mitjançant xifres o amb percentatges
obtinguts amb l’aplicació de formules, fins a un màxim de 100 punts.

L’oferta presentada per la Grado Informática y Gestión SL , d’acord als criteris establerts al
plec de condicions, obté una puntuació final de 84,39 punts desglossats en el següent quadre:
Entitat
Preu oferta
Tallers
Assessoraments
Enquestes

Grado Informática y Gestión SL
13.523,25
4
2
Professorat, alumnes i famílies
Puntuació final

Puntuació
33,40
26
15
10
84,40

L’oferta presentada per la Fundació CECOT Persona i Treball, d’acord als criteris establerts al
plec de condicions, obté una puntuació final de 100 punts desglossats en el següent quadre:
Entitat
Preu oferta
Tallers
Assessoraments
Enquestes

Fundació CECOT Persona i Treball
13.183,80
4
3
Professorat, alumnes i famílies
Puntuació final

Puntuació
49
26
15
10
100
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7. CONCLUSIÓ
Una vegada analitzades les ofertes presentades, es proposa adjudicar el contracte de serveis
d’orientació, acompanyament i tutoria a l’alumnat dels CFA i de l’escola municipal La Llar a l’entitat
Fundació CECOT Persona i Treball per un import de tretze mil cent vuitanta-tres euros amb
vuitanta cèntims (13.183,80 €) exempt IVA.

Directora de Serveis d'Educació
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