
PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  DEL  CONTRACTE  PER  A  PROMOURE  LA
CULTURA  EMPRENEDORA  I  L’EDUCACIÓ  FINANCERA  MITJANÇANT  UN
PROJECTE EDUCATIU «JOVES EMPRENEDORS».

1. Característiques tècniques.
Les característiques i condicions del Projecte educatiu son:

- El projecte educatiu està plantejat per realitzar-se al llarg de tot l'any escolar
 (3 d’octubre - 1 de juny 2019), quedant acordat  a la programació lectiva amb els
centres escolars. 

-  El  projecte,  inicialment  haurà  de  comptar  amb  una  fase  de  relació  i  contacte,
promoció i difusió, explicació entre els Centres educatius interessats, acordant amb
ells les programacions plantejades i efectuant una primera selecció dels participants.

- Posteriorment, i una vegada tancat el procés de selecció, validació i diagnòstic dels
participants,  s'iniciarà  la  Fase  de  desenvolupament  del  Programa  formatiu.  Les
característiques d'aquests tallers estaran dirigides a fomentar:

• Habilitats, aptituds i valors dels participants.

• Coneixements i eines aplicables a l'emprenedoria.

• Bases d'Educació Financera. 

-  El  lloc  de  celebració  de  les  accions  formatives  i  tallers  per  als  participants
seleccionats, es realitzaran a la Sala d'Actes del Museu del Calçat i la Pell. 

-  Els  dies  de  celebració  de  les  accions  formatives  i  tallers  per  als  participants
seleccionats ,  en principi,  es realitzaria tots els dimarts lectius del curs escolar,  de
17:30 a 19:30. 

- Els centres educatius del  municipi  d’Inca interessats en el projecte per al  curs
2018-2019 són 7:

- CC Beato Ramón Llull (alumnes de 4art ESO).
- CC La Salle (4art ESO).
- CC Pureza de Maria (4art ESO).
- CC Sant Vicenç de Paül (3er i 4art ESO).
- CC Santo Tomás de Aquino (3er i 4art ESO).
- IES Pau Casesnovas (4art ESO i 1er BACH).
-    IES Berenguer d' Anoia ( 4ar Eso) 

2. Criteris d’adjudicació.
Per a l’adjudicació del present contracte menor, es valoraran els següents criteris, amb
les ponderacions que s’indiquen: 

A) Oferta econòmica, fins a 40 punts. Es valorarà la millor oferta amb la màxima 
puntuació. La valoració de la resta de les ofertes es realitzarà de manera proporcional, 
mitjançant una regla de tres. 
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B) Millores en relació a activitats complementàries a les previstes en els Plecs, fins a  
20 punts. Es valorarà la millor oferta amb la màxima puntuació. La resta de les ofertes 
es valoraran de forma raonada, proporcional i comparativa.

C) Ús de la llengua catalana, fins a 10 punts. En aquest apartat, les ofertes que 
ofereixin el material del projecte en català obtindran la màxima puntuació. Mentre que 
les que no ofereixen aquest aspecte, obtindran 0 punts. 

D) Projecció del projecte, des de l’ àmbit d'actuació, és a dir, el col·lectiu total sobre el 
que es treballa, fins a 10 punts. Es valorarà la millor oferta amb la màxima puntuació. 
La resta de les ofertes es valoraran de forma raonada, proporcional i comparativa.

E) Experiència en la prestació de serveis de la mateixa naturalesa al que es objecte 
del present contracte, fins a 20 punts. Es valorarà la millor oferta amb la màxima 
puntuació. La resta de les ofertes es valoraran de forma raonada, proporcional i 
comparativa.

3. Contingut de la proposició. En les seves ofertes, els licitadors han de presentar el
Projecte que ofereixen,  ajustant-se  a les  prescripcions  tècniques previstes.  A més,
presentaran la documentació pertinent en relació als criteris d’adjudicació per a poder
valorar-se les seves ofertes (indicaran el preu ofert, indicant com a partida independent
l’impost sobre el valor afegit; i la restant documentació que estimin convenient per a
valorar les ofertes d’acord amb els criteris d’adjudicació). 

4. Termini de presentació d’ofertes. El termini de presentació de les ofertes serà de
CINC (5) dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació de la present
contractació a la pàgina web de l’Ajuntament d’Inca.

Les ofertes es presentaran al Departament de Secretaria de l’Ajuntament d’Inca (Plaça
d’Espanya, 1) en sobre tancat, on s’indicarà el contracte al qual es licita. Igualment, es
podran presentar a través de la següent direcció electrònica: contractació@ajinca.net.
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