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Núm. 6862
AJUNTAMENT DE L’ESCALA
Anunci per a la licitació del contracte de servei de gestió i execució del
programa de prevenció i intervenció socioeducativa per a infants i joves
en risc i/o exclusió social al terme municipal de l’Escala en el temps lliure,
anomenat l’Alternativa
Exp. 2019/3049
1.- Entitat adjudicadora: Ajuntament de l’Escala
2.- Objecte del contracte: servei de gestió i execució del programa
de prevenció i intervenció socioeducativa per a infants i joves en risc
i/o exclusió social al terme municipal de l’Escala en el temps lliure,
anomenat l’Alternativa que comprendrà el disseny, la planificació
metodològica i avaluació, així com el seu desenvolupament d’acord
amb el Plec tècnic
3.- Pressupost i Valor estimat:
El pressupost del contracte és de 80.000,00 € (exempt d’ IVA).
El valor estimat del contracte és de 240.000,00€ (IVA exclòs).
4.- Criteris d’adjudicació:
A. Criteris quantificables automàticament (fins a 100 punts):
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta
més avantatjosa s’ha d’atendre als criteris següents:
a.1) Preu (fins a 30 punts)

a.2) Per anys d’experiència del personal adscrit al contracte en programes socioeducatius de les mateixes característiques (fins a 20
punts)
o	Experiència del coordinador: per a any d’experiència deguda-
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ment acreditada 1 punt, fins a un màxim de 10 punts.
o	Experiència del Treballador/a social: per a any d’experiència
degudament acreditada 1 punt, fins a un màxim de 10 punts.
El present apartat es valorarà presentant el currículum de les persones que es preveuen adscriure al contracte expressament, pel que fa
a les figures de Coordinació i Treballador/a Social de manera clara i
precisa, indicant lloc i termini de durada del contracte.
B. Criteris subjectes a judici de valor (fins a 50 punts):
b.1) S’haurà de presentar una proposta, tenint en compte els projectes i/o serveis, les funcions, tasques i metodologia previstes en el
Plec tècnic.
• Volum i adequació de les programacions d’activitats als serveis i
criteris metodològics (fins a 30 punts)
o Per volum d’activitats proposades per els diferents serveis i
la concreció de les mateixes (Nom, Descripció, Aspectes que
es pretén treballar, proposta de valoració, personal i recursos
assignats, Observacions,...) fins a 20 punts.
o Per proposta d’activitats innovadores fins a 10 punts
• Propostes de millora (fins a 15 punts)
o Per increments d’hores de dedicació del personal objecte de
la convocatòria emmarcats dins de serveis específics fins a 10
punts
o Per a incorporació de professionals no emmarcats als serveis
estipulats a les bases de la convocatòria, i que els complementin fins a 5 punts.
b.2) Responsabilitat social de l’empresa (fins a 5 punts)
El present projecte es desenvoluparà tenint en compte allò descrit
en el Plec de prescripcions tècniques.
5.- Obtenció de documentació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/
perfil/lescala
6.- Presentació d’ofertes:
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a) Data límit de presentació: quinze dies naturals des de la publicació d’aquest anunci en el BOP.
b) Documentació a presentar: La detallada en el plec.
L’Escala, 8 d’agost de 2019
Víctor Puga i López
Alcalde
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