Josep Maria Carpi Cuatrecases, tècnic d’Ensenyament i Cultura del Consell
Comarcal de l’Anoia, en relació a la contractació del servei: “PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAURAN DE REGIR PER L’ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ
DEL SERVEI EDUCATIU DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LA QUITXALLA DE
CASTELLOLÍ”

i al licitador que ha optat per a la contractació, emet el següent:

INFORME
Aquest informe s’emet en base a les pautes establertes en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars (PCAP), en relació a la documentació continguda al
SOBRE NÚM. 2 “Documentació Tècnica Ponderable mitjançant judici de valor” de
l’oferta presentada pel licitador.
ANTECEDENTS

EMPRESA QUE HA OPTAT AL CONCURS


ANIMA’NS S.C.P.

VALORACIÓ DE PROJECTE TÈCNIC

(fins a 10 punts)

1.- Proposa:


El projecte anual de centre és molt complert i planteja uns objectius tant de
curs com d’activitats molt realistes i encertats. Proposen fomentar la
interrelació, motivacions, programacions per ambients i una programació
exclusiva per als nadons.
La metodologia que utilitzen és la que treballa la descoberta d’un mateix,
l’entorn natural i social, juntament amb tots els llenguatges (musical,
matemàtic, plàstic i verbal), és el mètode obert i democràtic que utilitzen les
escoles bressol catalanes en els darrers anys, i és, el sistema mes adient.
El sistema d’avaluació tant de la llibreta diària, com els informes per a les
famílies, es correcte.



La plantilla presentada és correcte i supera amb escreix les necessitats de la
llar la Quitxalla. Directora, Educadora d’aula, Educadora de suport i un/a
monitor/a de lleure pel servei d’acollida.



Declaran unes millores tant en recursos i accions a desenvolupar molt
completes:

-

Actualització de la web
Enquestes de satisfacció
Objectius exclusius pel projecte de menjador
Espais de reflexió i participació per les famílies

També inclouen l’aportació de material afegit, al marge del material fungible i
inventeriable, com son jocs de fusta.


L’empresa Anima’ns disposa d’una experiència prou amplia en el mon del
lleure i l’animació sociocultural a la comarca.



Confirma i declara que, en cas de ser l’empresa escollida pel servei, efectuarà
la subrogació i alta a la seguretat social de tot el personal de la llar, així com
la constitució de la garantia definitiva i la contractació de les assegurances.

VALORACIÓ SEGONS ELS PARÀMETRES DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES
OFERTA

Valoració:
PROJECTE TÈCNIC

1

ANIMA’NS S.C.P.

TOTAL

8

8

CONCLUSIÓ
Amb tot l’exposat anteriorment i essent una única empresa valorada apta per ser
contractada i realitzar els serveis definits al Plec de Clàusules Administratives
Particulars i als documents contractuals objectes de la licitació, resulta com a opció
avantatjosa, la presentada per l’empresa ANIMA’NS S.C.P.
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