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Ajuntament de Palma

Es reuneixen a les dependències de la Regidoria de Benestar i Drets Socials de
l'Ajuntament de Palma el personal funcionari següent: la Sra. Margalida
Plomer Martorell cap de secció de biblioteques, el Sr. Sebastià Lladó Alemany
cap de secció del departament assistencial de la policial local i el Sr. Josep J.

Quetglas Mas, cap del negociat del departament de dinàmica educativa,
designats perla Mesa de Contractació per a la valoració de la qualitat tècnica
de les ofertes presentades a la licitació del Servei de Prevenció de
I'Abandonament Educatiu: Projecte Reforçat.

Les empreses que es presenten en aquesta fase són:

1. Estudi6 gestió socioeducativa SL

2. CiaC Formació i Gestió de Recursos Humans SL

L'oferta econòmica es valora fins un màxim de 30 punts segons la fórmula:

P = PM ’“ (PL-Po) / (PL-Pm)
P: Puntuació de l'oferta que es valora

PM: Puntuació màxima (30)

PL: Import de la licitació

Po: Import de l'oferta que es valora

Pm: Import de l’oferta més econòmica

D’acord amb aquesta fórmula i ja que hi ha dues empreses en aquesta fase,
l’oferta més econòmica és la de CiaC.

CiaC obté 30 punts.
P = PM ” (PL-Po) / (PL—Pm) = 30 ““ (248.582,50 — 204.441,60) / (248.582,50 — 204.441,60) = 30 punts

Estudi6 obté 18'21 punts.
P = PM ’“ (PL—Po) / (PL-Pm) = 30 t (248.582,50 — 221.795,65) / (248.582,50 — 204.441,60) = 18'21 punts

Informe d’avaluaciódeles proposicions presentadesa la gestió del Servei de Prevenció de I'AbandonamentEducatiu: projecte Reforçat
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2.1- MESURES CONCRETES PER A LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I

LABORAL

Es valorarà fins a un màxim de quatre punts a les empreses que presentin
mesures concretes per a la conciliació de la vida familiar i laboral que asseguri la

flexibilitat horària per als treballadors amb càrregues familiars o la previsió de
mecanismes destinats a assegurar la mobilitat entre els temps parcials i els temps
complets per al treballadors amb responsabilitat familiars. L'empresa haurà de
presentar una proposta tècnica amb indicació concreta de les mesures previstes,
el calendari d’aplicació i les mesures de seguiment i avaluació. Per a cada mesura
concreta presentada es valorarà amb un punt fins a un màxim de quatre, en cas
de no presentar cap mesura es valorarà com a cero.

1. Estudi6 gestió socioeducativa SL 4 punts
2. CiaC Formació i Gestió de Recursos Humans SL 0 punts

En les mesures presentades per CiaC no es concreta el calendari d'aplicació i les

mesures de seguiment i avaluació, per la qual cosa l'hem valorat amb cero punts

2.2- PLA DE FORMACIÓ l RECICLATGE

Es valorarà fins a un màxim de sis punts a les empreses amb un Pla de Formació i

Reciclatge pels seus treballadors relacionats amb l’àmbit socioeducatiu.
L'empresa haurà de presentar una proposta tècnica amb indicació concreta de
mesures previstes, el calendari d’aplicació i les mesures de seguiment i avaluació.
Per cada mesura concreta presentada es valorarà amb un punt fins a un màxim de
sis punts, en cas de no presentar cap mesura es valorarà com a cero.

1. Estudi6 gestió socioeducativa SL 6 punts
2. CiaC Formació i Gestió de Recursos Humans SL 5 punts

CiaC presenta un total de sis mesures de les quals no s'ha puntuat la mesura:
“Publicar experiència realitzada" per no considerar-se una acció formativa i que
podria estar inclosa dins la mesura presentada de ”Compartir bones pràctiques
professionals” que ja s’ha valorat.

Informe d'avaluació deles proposicions presentades a la gestió del Servei de Prevenció de l'AbandonamentEducatiu: proiecte Reforçat
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Resum amb detall del resultat sintètic de la valoració

CLAUSULES CLAUSULESEMPRESES 52533; SOClALS: SOCIALS: TOTAL
CONCILIACIÓ FORMACIÓ

1. Estudi6 gestió socioeducativa SL 18,21 4,00 6,00 28,21

2. CiaC Formació i Gestió de Recursos Humans SL 30,00 0,00 5,00 35,00

Resum amb detall del resultat sintètic de la valoració

EMPRESES 5353; €£$:ng un? TOTAL
TÉCNICA concuuAaó FORMAClÓ

1. Estudi6 gestió socioeducativa SL 49,98 18,21 4,00 5,00 78,19

2. CiaC Formació i Gestió de Recursos Humans SL 36,38 30,00 0,00 5,00 71,38

3. LlREBAServeis Integrats SL 22,64 No avaluable No avaluable No avaluable 22,54

4. Associació Amés 18,47 No avaluable No avaluable N%> avaíuable 18,47

Palma, 18 de maig de 2017
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Margalida Plomer Martorell

Informe d'avaluació de les proposicions presentades a la gestió del Servei de Prevenció de l'AbandonamentEducatiu: projecte Reforçat
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