GENERALITAT DE CATALUNYA

INFORME – VALORACIÓ OFERTA TÈCNICA EN PROCEDIMENT OBERT

Expedient:

08/21/PX/O
REALITZACIÓ D’ESTADES D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A REALITZAR

Assumpte:

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 – LOT 1
Àrea emissora:

DIRECCIÓ DE SERVEIS A LA JOVENTUT

Data d’emissió:

10 de maig de 2021

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’ha presentat 1 oferta per part de la INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC per a la contractació dels serveis
consistents en l’organització i realització de les d’estades d’immersió lingüística per a l’edició 2021 –
Lot 1 - Immersió lingüística en anglès, francès o alemany.
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.
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QUART. En data 10 de maig 2021, la Direcció de Serveis a la Joventut procedeix a l’anàlisi de la
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proposició presentada (Sobre B) i eleva el present informe a la Mesa per a la seva valoració en sessió
privada.
Tot seguit es procedeix a la valoració del contingut del “Sobre B”, l’avaluació del qual depèn d’un
judici de valor:
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INFORME TÈCNIC SOBRE B
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ELEMENTS DE VALORACIÓ DE L’OFERTA TÈCNICA
Respecte els criteris de valoració que s’han utilitzat per escollir l’empresa adjudicatària, s’ha tingut
en compte i s’han seguit les indicacions exposades i detallades a la Directriu 1/2020 d’aplicació de
fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de
Contractació.
D’acord amb el plec de prescripcions tècniques per a l’organització i realització de les d’estades
d’immersió lingüística per a l’edició 2021 – Lot 1 - Immersió lingüística en anglès, francès o alemany,
es requereix que el projecte es desenvolupi en els següents apartats, que es consideren bàsics en la
prestació del servei:
-

Projecte pedagògic: fins a 24 punts
Es valora les activitats (tècniques i de lleure) així com els materials tant pel que fa als
participants, monitors i tècnics. S’analitzen els objectius pedagògics proposats, la manera de
treballar-los i avaluar-los i l’adequació d’aquests a la franja d’edat dels educands. S’analitza
l’originalitat, continguts, treball d’habilitats i sistemes d’avaluació i seguiment previstos. En
aquest punt es valora també els centres d’interès i eixos transversals proposats per les estades.
La distribució dels punts dins del projecte pedagògic es realitza de la següent manera:
a. Sistemes d’avaluació i seguiment del projecte educatiu: fins a 3 punts.
b. Objectius del programa: fins a 3 punts.
c. Continguts del programa: fins a 3 punts.
d. Centre d’interès i eix d’animació fins a 3 punts.
e. Activitats fins a 6 punts
Dins del qual es valorarà:
e.1. Descripció de les activitats de lleure (objectiu, contingut, material, mesures de
seguretat...): fins a 3 punts.
e.2. Descripció de les activitats tècniques (objectiu, contingut, material, mesures de
seguretat...): fins a 3 punts.
f.

Materials presentats fins a 6 punts
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Dins del qual es valorarà:
f.1. Materials del coordinador: fins a 2 punts.
f.2. Materials dels monitors: fins a 1,5 punts.
f.3. Materials dels tècnics: fins a 1,5 punts.
f.4. Materials dels participants: fins a 1 punt.
-

Metodologia proposada: fins a 11 punts
Es valora l’enfocament didàctic en el lleure i sessions tècniques, manera proposada de treballar
i organitzar-se de l’equip de dirigents, distribució de tasques dels educadors i equip dirigent de
l’estada. En aquest punt també s’avalua l’adequació del ritme i horaris proposats durant
l’estada.
La distribució dels punts dins la metodologia es realitza de la següent manera:
a. Coordinació de les estades, seguiment de seguretat durant l'estada i aspectes
generals de prevenció: fins a 4 punts.
b. Enfocament metodològic: fins a 7 punts.
Dins del qual es valorarà:
b.1. de les sessions de lleure: fins a 1,5 punts.
b.2. de les sessions tècniques: fins a 1,5 punts.
b.3. Procediments, tasques i responsabilitats dels equips: fins a 2 punts.
b.4. Organització horària diària: fins a 2 punts.

-

Formació dels monitors (continuada): fins a 3 punts
Es valora la formació pel que fa a lleure així com titulacions, especialitzacions i monogràfics dels
membres de l’equip educatiu de l’estada. També es valora les formacions específiques que
l’entitat organitza pels membres dels seus equips.
La distribució dels punts dins de la formació es realitza de la següent manera:
a. Formació dels tècnics/monitors: fins a 1,5 punts.
b. Formació dels coordinadors: fins a 1,5 punts.

-

Millores addicionals: fins a 5 punts.
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Es valoren les millores proposades que en funció de la seva utilitat, innovació i interès, puguin
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ser considerades per a la prestació del servei dividides en tres categories: seguretat, educació i
generals
a. Aspectes educatius: fins a 2,5 punts.
b. Aspectes de seguretat: fins a 1,5 punts.
c. Aspectes generals: fins a 1 punt.

VALORACIÓ DE L’OFERTA TÈCNICA
Analitzada la proposta tècnica de la Institució Cultural del CIC, es constata que aquesta s’adequa als
requisits tècnics del plec de prescripcions tècniques necessaris per a desenvolupar els serveis i
objectius requerits.
Es procedeix a valorar la relació i la descripció dels serveis objecte del contracte, en funció a les
especificacions fetes al plec de prescripcions tècniques que regeixen aquest contracte.
Projecte pedagògic: fins a 24 punts
Es valora les activitats (tècniques i de lleure) així com els materials tant pel que fa als participants,
monitors i tècnics. S’analitzen els objectius pedagògics proposats, la manera de treballar-los i
avaluar-los i l’adequació d’aquests a la franja d’edat dels educands. S’analitza l’originalitat,
continguts, treball d’habilitats i sistemes d’avaluació i seguiment previstos. En aquest punt es valora
també els centres d’interès i eixos transversals proposats per les estades.
Quadre de valoració segons els criteris exposats.
Projecte pedagògic

Fins a

Sistemes d’avaluació i seguiment del projecte
educatiu
Objectius del programa
Continguts del programa
Centre d’interès i eix d’animació
Activitats
de les sessions de lleure
de les sessions tècniques

Institució
cultural del CIC.

3 punts

2,70

3 punts
3 punts
3 punts
6 punts
3 punts
3 punts

2,70
2,70
1,70
4,90
2,40
2,50
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Projecte pedagògic

Fins a

Materials presentats
Materials del coordinador
Materials del cap d’estudis
Materials dels tècnics
Materials dels participants

6 punts
2 punts
1,5 punts
1,5 punts
1 punt

Institució
cultural del CIC.
4,00
1,50
1,00
1,00
0,50

Total (Fins a 24 punts)

18,70

Avaluació projecte pedagògic:
En general, el projecte pedagògic és adequat. S’exposen sistemes d’avaluació i seguiments que
comprenen els diferents aspectes de l’estada així com els diferents agents que hi intervenen.
S’incorpora sistema d’avaluació durant i després de l’estada.
Els objectius generals i específics són correctes i coherents amb unes estades en el marc de l’educació
en el lleure. S’estableixen elements per la seva avaluació.
Els continguts són adequats per unes estades d’idioma en d’educació no-formal. Aquests contemplen
les característiques de les diferents franges d’edat dels participants.
Es planteja el centre d’interès com a eina per motivar els participants. Aquest s’integra amb l’entorn
i té en comte la realitat dels albergs. Es proposen exemples d’eix d’animació.
S’exposen les diferents activitats proposades. Aquestes són variades i àmplies. Es contemplen
adaptacions per diversitat funcional. Les activitats de lleure i idioma tenen en compte el centre
d’interès i els possibles eixos d’animació.
S’enumeren els diferents materials utilitzats en les diferents activitats. Les activitats d’idioma i lleure,
així com les complementàries. Aquests encaixen amb la realitat d’unes estades de lleure educatiu.
Els materials presentats permeten fer-se una idea destacable del funcionament de l’estada i com es
vehicularà el projecte pedagògic.
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Metodologia proposada: fins a 11 punts
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Es valora l’enfocament didàctic en el lleure i sessions tècniques, manera proposada de treballar i
organitzar-se de l’equip de dirigents, distribució de tasques dels educadors i equip dirigent de
l’estada. En aquest punt també s’avalua l’adequació del ritme i horaris proposats durant l’estada.
Quadre de valoració segons els criteris exposats.

Metodologia proposada
Coordinació i seguiment de seguretat durant
l'estada i aspectes generals de prevenció
Enfocament metodològic
de les sessions de lleure
de les sessions tècniques
Procediments, tasques i responsabilitats dels equips
Organització horària diària

Fins a

Institució
cultural del CIC.

4 punts

2,90

7 punts
1,50 punts
1,50 punts
2 punts
2 punts

6,00
1,30
1,40
1,60
1,70

Total (Fins a 11 punts)

8,90

Avaluació de la metodologia proposada:
En general, la proposta de coordinació i seguiment és correcta. S’anota com es vehicularà el projecte
amb XANASCAT.
La metodologia té en compte possibles participants amb diversitat funcional. Aquesta és adaptable
a les diferents situacions que poden tenir lloc en unes estades de lleure dins les franges d’edat del
programa.
El ritme global de l’estada és correcte. Té tots els factors que influencien a que els participants puguin
físicament i psíquicament seguir amb èxit l’estada.
Formació de l'equip (continuada): fins a 3 punts
Es valora la formació pel que fa a lleure així com titulacions, especialitzacions i monogràfics dels
membres de l’equip educatiu de l’estada. També es valora les formacions específiques que l’entitat
organitza pels membres dels seus equips.
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Quadre de valoració segons els criteris exposats.

Formació de l’equip (continuada)
Formació dels tècnics/monitors
Formació de coordinadors i caps

Fins a

Institució
cultural del CIC.

1,5 punts
1,5 punts

1,20
1,20

Total (fins a 3 punts)

2,40

Avaluació de la formació de l’equip (continuada):
En general es pot observar bona preparació específica per realitzar estades. Es presenta un calendari
i programa de formació realista i coherent amb la realitat de les estades.

Millores addicionals: fins a 5 punts.
Es valoren les millores proposades que en funció de la seva utilitat, innovació i interès, puguin ser
considerades per a la prestació del servei dividides en tres categories: seguretat, educació i generals
Quadre de valoració segons els criteris exposats.

Millores addicionals
Aspectes educatius
Aspectes de seguretat
Aspectes generals

Fins a

Institució
cultural del CIC.

2,5 punts
1,5 punts
1 punts

2,00
1,20
0,75

Total (fins a 5 punts)

3,95

Avaluació de les millores addicionals:
Aspectes educatius
-

Es presenten subtipologies tematizades que d’acord amb edat i motivacions dels participants.

-

El projecte educatiu contempla directius generals impulsades pel Govern. Pla de valors. Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS).
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-

S’introdueixen cursos i seminaris especials a caps i coordinadors sobre com actuar amb nois i
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noies amb necessitats educatives especials.
-

S’incorporen elements per gestionar i incrementar l’efectivitat de les sessions tècniques.

Aspectes de seguretat
-

Es proposa no donar descans ni alliberar monitoratge en excursions i sortides. Això suposa un
augment de ràtio durant les activitats concretes.

-

Taller de seguretat educativa.

-

Equip de seguiment ampliat.

-

Incorpora objectius educatius sobre seguretat.

-

Incorpora paràmetres d’actuació per coordinador i monitors en aspectes de seguretat.

Aspectes generals
-

L’entitat farà la notificació d’activitats necessària segons el Decret de lleure. Allibera l’ACJ
d’aquesta gestió.

-

Gratuïtat de cursos d’idiomes per a coordinadors. Ajudes perquè l’equip disposi de titulació de
monitor o director de lleure.

-

Millora en el mínim per dur a terme una estada.

-

S’incorporen elements de paritat per garantir el mateix nombre de monitors i monitores.

-

Es limita el número d’estades o dies d’activitat seguides per coordinadors i monitors.

-

En les estades amb molts participants s’incorporen elements correctors per garantir l’assoliment
d’objectius.

-

S’incorporen elements tècnics o humans per millorar la coordinació, accés a la informació i
recursos per part dels monitors i coordinadors.
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PUNTUACIÓ FINAL DE L’OFERTA
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La puntuació final de l’oferta respecte dels criteris sotmesos a judici de valor s’ha fet de la manera
següent:
S’efectua la valoració de les propostes per tal d’obtenir una valoració tècnica dels criteris de cada
bloc i poder obtenir l’oferta millor valorada en cada bloc de forma independent a la resta.
Un cop efectuada la valoració de cada bloc, es comprovarà que almenys una de les propostes
assoleixi en aquell bloc el valor determinat en la taula següent per als diferents blocs de forma
independent:
Valoració Valoració
mínima X màxima Y

Bloc
Projecte pedagògic
Metodologia proposada
Formació dels monitors (continuada)
Millores al plec de prescripcions tècniques

12
5,5
1,5
2,5

24
11
3
5

En cas que almenys una de les propostes assoleixi el valor X sobre el màxim de valoració Y possible,
d’acord amb els barems de la taula anterior, per cadascun dels blocs s’aplicarà la següent fórmula
per obtenir les puntuacions de l’oferta que permetrà assignar la màxima puntuació a l’oferta millor
valorada en cada bloc.
𝑉𝑇𝑜𝑝
𝑃𝑜𝑝 = 𝑃 ×
𝑉𝑇𝑚𝑣
On:
Pop = Puntuació de l’Oferta a Puntuar
P = Puntuació del criteri
VTop = Valoració Tècnica de l’Oferta que es Puntua
VTmv = Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada
En cas que en algun bloc cap de les propostes assoleixi el valor X sobre el màxim de valoració Y
possible, es considera que la puntuació a atorgar en aquell bloc, és el valor obtingut en la fase de
valoració de les propostes tècniques:
𝑃𝑜𝑝 = 𝑉𝑇𝑜𝑝
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.
Un cop valorats tots els criteris proposats, i aplicada la fórmula si s’escau, la puntuació total
obtinguda pel licitador és la suma de les puntuacions obtingudes individualment a cada bloc.
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Al haver-se presentat només 1 oferta pel lot 1 - Immersió lingüística en anglès, francès o alemany per part de la INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC, es considera que la puntuació a atorgar en aquell bloc
és el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques:
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𝑃𝑜𝑝 = 𝑉𝑇𝑜𝑝
Quadre de puntuació
A continuació, es relaciona el quadre de puntuació d’acord amb les ponderacions establertes als Plecs
de Prescripcions Tècniques:
Criteris que depenen d’un judici de valor (documentació que es valora en el sobre B) fins a 43 punts.
INSTITUCIÓ CULTURAL DEL
CIC

JUDICI DE VALOR
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
de les sessions de lleure
de les sessions tècniques
Materials presentats
Materials del coordinador
Materials del cap d’estudis
Materials dels tècnics
Materials dels participants
Metodologia proposada
Coordinació i seguiment de seguretat durant
l'estada i aspectes generals de prevenció
Enfocament metodològic
de les sessions de lleure
de les sessions tècniques
Procediments, tasques i responsabilitats dels equips
Organització horària diària
Formació de l’equip (continuada)
Formació dels tècnics/monitors
Formació de coordinadors i caps

3 punts

2,70

3 punts
3 punts
3 punts
6 punts
3 punts
3 punts
6 punts
2 punts
1,5 punts
1,5 punts
1 punt

2,70
2,70
1,70
4,90
2,40
2,50
4,00
1,50
1,00
1,00
0,50

fins a 11 punts
4 punts

2,90

7 punts
1,5 punts
1,5 punts
2 punts
2 punts

6,00
1,30
1,40
1,60
1,70

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

Millores addicionals

1,20
1,20

fins a 5 punts
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INSTITUCIÓ CULTURAL DEL
CIC

JUDICI DE VALOR
Aspectes educatius
Aspectes de seguretat
Aspectes generals

2,5 punts
1,5 punts
1 punt

GENERALITAT DE CATALUNYA

Total (fins a 43 punts)

2,00
1,20
0,75

33,95
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GENERALITAT DE CATALUNYA

Conseqüentment, es determina les següents

CONCLUSIONS
1. Que l’oferta tècnica del SOBRE B presentada per la INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC per a
l’adjudicació de en l’organització i realització de les d’estades d’immersió lingüística per a
l’edició 2021 – Lot 1 - Immersió lingüística en anglès, francès o alemany, ha obtingut un total
de 33,95 punts sobre 43.

PROPOSO
1. Que la Mesa de contractació de l’ACJ es reuneixi per a l’obertura del SOBRE C.

Toni Planes i Gallés
Director Àrea Xanascat
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