Ajuntament de l’Escala
vila marinera

L'Escala, 23 d'abril de 2018
Essent les 10h hores, es reuneixen a la Sala de Plens de l'Ajuntament de l'Escala la
Regidora Sra. Mariona Muñoz,
Muñoz la Sra. Thais Sues, tècnica de l'àrea, la Sra. Ariadna Vilà i
Quintana,, tècnica de serveis jurídics,
jurídics la Sra. Joana Fernández Manjón, Interventora acctal,.
acctal
per procedir a l’obertura de les pliques presentades al procediment de licitació obert,
obert i
tramitació ordinària, pel contracte de servei de casal d'estiu 2018.
S'excusa al Sr. Agustí García i Andrés, Secretari de la Corporació
Es procedeix per part de la tècnica de l'Institut Municipal d'Educació a exposar l'informe de
valoració dels projectes, motivant-ne
motivant
la puntuació d'acord amb el que segueix:
ueix:
Projecte educatiu
Quiràlia
Metodologia
10
Activitats
14
Calendari
16
TOTAL
40
Pel que fa a la motivació de la puntuació:

Anncon
15
18
16
49

Quiràlia:: Pel que fa el projecte en general es poc concret i poder de més difícil interpretació
en l’aplicació pràctica al municipi de l’escala. Tot i que a valors generals és correcte bàsics
en l’educació en el lleure.
A nivell de la metodologia en el treball, s’ha
s’ha observat que es descriu la mateixa tant per
casaliu com per el casal, cosa que no seria del tot adequat ja que, al casaliu estem parlant
de nens de 9 mesos a 3 anys, on l’estiu, tot i se lleure, es una continuació de l’escola
bressol. I el casal son nens
ns de 3 a 12 anys.
A nivell d’activitats, es parla amb termes molt generals, que es faran activitats de teatre,
àngels, sortides d’entorn... però queda tot molt obert, poc concret.
Pel que fa al desenvolupament i la concreció del calendari, en aquest apartat hem donat la
màxima puntuació ja que amb l’annex presentat, es veu una bona planificació i
intencionalitat en voler treure el màxim rendiment a les setmanes d’estiu amb la realització
realit
de moltes activitats.
Anncon: Pel que fa el projecte en general és un projecte molt concret i bastant treballat amb
les necessitats reals de la població.
A nivell de la metodologia en el treball es fa una clara distinció entra Casaliu i casal,
entenent
enent la diversitat de treball diferent que hi ha en un centre i/o l’altre.
A nivell d’activitats es fa referència expressa i molt explicatiu del que es farà en cada sessió,
com es durà a terme, temporalització, materials, es parla de dur a terme setmanes
temàtiques i alternatives a les activitats en cas de mal temps.
Pel que fa al desenvolupament i la concreció del calendari de treball s’ha donat també la
puntuació màxima amb el detall de programació i de calendari presentats."

ris aportats per la tècnica i es procedeix a l'obertura dels sobres 3,
La Mesa acull els criteris
consistents en les propostes a valorar mitjançant criteris objectius, concretament el preu que
es valorarà a través de la formula prevista en els plecs de clàusules administratives amb el
resultat següent:
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Licitadors
Quiràlia Puntuajocs, S.L
Anncon

Preu
287,10 €
295,00 €

S'estén la present acta que es signa en prova de conformitat pels membres de la Mesa i
pendent de valoració tècnica per obtenir la puntuació d’acord amb els criteris avaluables
previstos.

