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són les 9:30 h. del dia 15 de juny de 2018, Es reuneixen a les

dependències de la Regidoria d'Educació de l’Ajuntament de Palma el

personal funcionari següent: la pedagoga tècnica d'immigració Sra. Elena

Quintana Murci, el cap de secció de habilitats i gestió de l’Escola de Formació

de l’Ajuntament de Palma el Sr. Antoni Torres Martorell i el pedagog cap del

negociat del Departament de Dinàmica Educativa Sr. Pep ]. Quetglas Mas,

designats perla Mesa de Contractació per a la valoració de ”Criteris avaluables

mitjançant formules i Clàusules Socials punts /.2 i /3 respectivament del plec de

clàusules administratives” de les ofertes presentades a la licitació del Servei

Municipal Escola Municipal de Música de Palma (EMMP)

únicament s'ha presentat una oferta, la de ”Estudi6 gestió socioeducativa SL"

1.- VALORACIÓ PREU _DE L’OFERTA ECONÓMICA(25 punts)

L'oferta econòmica es valora fins un màxim de 25 punts segons la fórmula:

P=PM’“(PL-Po)/(PL-Pm)
P:

PM:

PL:

Po:

Pm:

Puntuació de l'oferta que es valora

Puntuació màxima (25)

Import de la licitació

Import de l’oferta que es valora

import de l’oferta més econòmica

D’acord amb aquesta fórmula i com només hi ha una empresa en aquesta fase,
l’oferta econòmica és la de 708.000,00 €.

P = PM ”= (PL—Po) / (PL—Pm) =

25 ’“ (718.998,00 — 708.000,oo) / (718.998,00 — 708.000,00) = 25 punts

Estudi6 gestió socioeducativa SL 25 punts
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2.- AMPLIACIÓ DEL BANC D’INSTRUMENTS I RECURSOS EDUCATIUS DE
L’ESCOLA DE MUSICA: INVERSIÓ_;_OMPROMESAFINS A LA FINALITZA, IÓ
DELcoNTRACTE (10punts;

Es comprometen a invertir fins a la finalització del contracte la quantitat de

10.100€ (DEU MIL CENT EUROS), amb la qual cosa d'acord ala baremació del punt
I.2.2. del Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació

mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada de la gestió del

servei municipal: Escola Municipal de Música de Palma 2018—2020, suposa una

puntuació de 10 punts.

Estudi6 gestió socioeducativa SL 10 punts

3.- VALORACIÓ CLÀUSULES SOCIALS (15,punts)

3.1- MESURES CONCRETES PER A LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I

LABORAL

Es valorarà fins a un màxim de 7'5 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 el temps parcial i el temps
complet per als treballadors amb responsabilitats familiars. L’empresa haurà de

presentar una proposta tècnica amb indicació concreta de les mesures previstes,
el calendari d’aplicació i com desenvolupar el control seguiment i avaluació

d’aquestes mesures. Per a cada mesura concreta presentada es valorarà amb 1'5

punts, es valoraran un màxim de 5 mesures, en cas de no presentar cap mesura es
valorarà com a 0.

Estudi6 presenta sis mesures concretes, de les quals valoram cinc, en cada una
d'elles hi ha una descripció i criteris dela mateixa, el calendari d'aplicació i el seu
control i seguiment. Destaquen: 1. Ampliació del període de permís no retribuït

en el casos de maternitat/paternitat 2. Ampliació del període de permís no

retribuït en el casos d’adopcions internacionals que impliquin desplaçaments al

país d’origen dels infants a adoptar. 3. Augment deles possibilitats de reducció de
Informe valoració dels criteris avaluables mitjançant fórmules i clàusules socials d'avaluació de
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la jornada per guarda legal. 4. Dret a flexibilitzar l'horari per atendre el període
d’adaptació d’un fill/a menor de 6 anys a l'escoleta o l'escola. 5. Dret a l'adaptació
de l’horari d'inici i final de la jornada laboral per cura d’un fill/a menor de 8 anys.
6. Ampliació del plaç amb dret a reserva de plaça en el casos d'excedència per

cura d'un fill/a.

A més de presentar altres mesures complementàries com el Pla d'Igualtat així com

també l’aplicació de la perspectiva de gènere en la planificació i avaluació del

projecte , perla qual cosa l'hem valorat amb 7 punts.

Estudi6 gestió socioeducativa SL 7 punts

3.2- PLA DE FORMACIÓ | RECICLATGE

Es valorarà fins un màxim de 7'5 punts a les empreses amb un Pla de Formació i

Reciclatge pels seus treballadors relacionat amb l'àmbit socioeducatiu. L'empresa

haurà de presentar una proposta tècnica amb indicació concreta d'accions

previstes, el calendari d'aplicació i com desenvolupar el control seguiment i

avaluació d’aquestes mesures. Per a cada acció concreta presentada es valorarà
amb 1'5 punts fins a un màxim de 7’5 punts, es valoraran un màxim de 5 accions,

en cas de no presentar cap acció formativa es valorarà com a 0.

Estudi6 gestió socioeducativa SL presenta un total de 5 mesures/accions
formatives. 1. Pedagogia de grup. 2. La improvisació en el procés

d'ensenyament/aprenentatge de la música. 3. Classe invertida o flipped

classroom. 4. L'avaluació. 5. Aprenentatge basat en problemes (ABP). En cada una
de les mesures presenta una descripció de la mateixa, els seus objectius i

continguts, la durada i calendari d’execució, el docent de la mateixa així com els

procés de control, seguiment i avaluació. Per la qual cosa l'hem valorat amb 7

punts.

Estudi6 gestió socioeducativa SL 7 punts
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4-1- RESUMAMBDETALLDELA VALORACIÓ CRITERIS AVALUABLES
MITJANCANT FORMULES | CLÀUSULESSOCIALS_(50punts)
Resum amb detall del resultat sintètic dela valoració

PREU DE AMPLIACIÓ DEL BANC CLÀUSULESEMPRESES
L’OFERTA D'lNSTRUMENTS SOCIALS TOTAL

EstudiG gestió socioeducativa SL 25,00 10,00 14,00 49,00

5;-- RESUM AMBTDETALL'FINAL DE LA VALORACIÓDELEsjPRÓPOSTEs
“

EMPRESES RESUM mu DE
AMPLIACIÓ DEL CLÀUSULES

QUALITAT , BANC
. TOTAL

TECNICA
L OFERTA D'INSTRUMENTS

SOCIALS.

EstudiG gestió socioeducativa SL 4550 25,00 10,00 14,00 94,50

Palma, 15 de juny de 2018
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