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INFORME TÉCNICO DO SERVIZO DE CENTROS SOCIOCULTURAIS 

ASUNTO: VALORACIÓN POR CRITERIOS DEPENDENTES DE XUÍZO DE VALOR DAS OFERTAS 

PRESENTADAS POR  FERROVIAL SERVICIOS, GRUPO EULEN E SERVIPLUS PARA A LICITACIÓN 

DO SERVIZO “SAÚDE PASO A PASO”  NOS CENTROS SOCIOCULTURAIS DO CONCELLO DE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

CON/41/2019 

 DONA. Mª CARMEN DE LA CRUZ PÉREZ, técnica de centros socioculturais, recibida a través do 

servizo de Contratación, a documentación correspondente ao sobre B  das tres ofertas 

presentadas polas empresas Ferrovial Servicios, Eulen S.A. e Serviplus  para o 

desenvolvemento do servizo “Saúde paso a paso” nos centros socioculturais do Concello de 

Santiago de Compostela, logo da correspondente lectura  e revisión  emito  o seguinte informe 

atendendo  co establecido no prego de cláusulas administrativas, no apartado de  criterios de 

adxudicación dependentes dun xuízo de valor. 

SOBRE B: MEMORIA EXPLICATIVA 

Oferta de Ferrovial Servicios 

1.Valoración do proxecto de investigación+acción vencellado aos beneficios do movemento 

e a propiocepción corporal: 

Obxectivos e contidos:3 puntos 

A proposta presenta con claridade, axustada aos obxectivos do servizo a exposición dos 

obxectivos e atende aos contidos dun modo amplo, diversificado e satisfactorio. 

Metodoloxía e liñas de actuación: 3 puntos 

A metodoloxía exposta na proposta atende satisfactoriamente o requerimento do servizo, con 

propostas de actuación que atenden especificamente a liña de acción e investigación. 

Moi interesante a aportación que refiren de elaborar un material impreso da campaña, con 

información sobre hábitos de vida saudable e envellecemento activo. 

Variedade de perfiles profesionais e diversidade dos materiais. 1 punto 

Da proposta extráese a dispoñibilidade de perfiles profesionais para o desempeño das 

disciplinas, mais non se concreta. 
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2. Mellora relativa a aportación de recursos materiais:2 puntos 

A proposta fai unha relación de materiais dispoñibles, indicando o número de unidades. 

Neste apartado mencionan o proxecto-memoria audiovisual, que sendo xa obxecto do 

contrato non se contempla como millora, polo que non se puntuará neste apartado. 

Por todo o anterior outorgase un total de 9 puntos( sobre un máximo de 18) 

 

Oferta de Eulen S.A. 

1.Valoración do proxecto de investigación+acción vencellado aos beneficios d o movemento 

e a propiocepción corporal: 

Obxectivos e contidos:1 punto 

Pese a presentar un amplo relatorio de obxectivos xerais para a xestión do servizo, non 

concretan o que persegue o obxecto do contrato: “xestión dos diferentes grupos de 

participantes en actividades , así como a documentación e a elaboración dunha memoria 

audiovisual da experiencia interpersoal deste tipo de actividades”(punto 3.Obxecto do 

contrato). 

Con respecto aos contidos non mencionan nin desenvolven todas as disciplinas obxecto do 

servizo, polo que a valoración queda minorada. 

Metodoloxía e liñas de actuación: 2 puntos 

Carece de contextualización con respecto aos entornos socioculturais e ao obxecto do 

contrato, se ben se observa un desglose sistemático das sesión e un relatorio de exercicios con 

exemplos gráficos que valoramos polo seu detalle. 

Valorase o importante traballo de presentación, pero ao faltar tamén contidos, a proposta 

resulta insuficiente, redundando na falta de contextualización e un exceso de xeralización que 

fan a proposta alonxada do obxecto. 

Variedade de perfiles  profesionais e diversidade dos materiais. 1 punto 

Non concretan, se ben a empresa pon a disposición dun proxecto, moi xeral e pouco 

contextualizado,a súa estrutura organizada, un coordinador Eulen Sport e o profesorado das 

disciplinas que indica, que non son todas ás que o servizo require como xa sinalei. 

Con respecto aos materiais non concretan. 

2. Mellora relativa a aportación de recursos materiais: non contemplan este apartado polo 

que non se pode valorar. 

Por todo o anterior outorgase un total de 4 puntos(sobre un máximo de 18) 
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Oferta da empresa Servi Plus  

1.Valoración do proxecto de investigación+acción vencellado aos beneficios d o movemento 

e a propiocepción corporal: 

Obxectivos e contidos: 3 puntos 

A proposta presenta con claridade e axustada aos obxectivos do servizo a exposición dos 

obxectivos e atende aos contidos dun modo amplo, diversificado e satisfactorio 

Metodoloxía e liñas de actuación: 3 puntos 

A metodoloxía exposta na proposta atende satisfactoriamente o requerimento do servizo, con 

propostas de actuación que atenden especificamente a liña de acción e investigación, 

adicando un apartado a súa xustificación, cuestión que valoro moi positivamente(páx 24 e) 

Variedade de perfiles profesionais e diversidade dos materiais: 3 puntos 

A proposta indica tipoloxía de titulacións dispoñibles, adaptadas a cada disciplina e con 

experiencia  impartindo actividades  non inferior a 1 ano. 

Contempla coordinador, monitoraxe e persoal propio da empresa que poderá contribuír ao bo 

desenvolvemento das actividades, valorado moi positivamente. 

2.Mellora relativa a aportación de recursos materiais: 5 puntos 

Especifica material, moi diverso para as disciplinas, especialmente nos chama a atención o 

aporte dos petos identificativos para as saídas e  a incorporación no material de esterillas e 

colchonetas, valorase satisfactoriamente a listaxe  como garantía de  boa dotación. 

Por todo o anterior outorgase un  total de 14  puntos (sobre un máximo de 18) 

 

Trasládase este informe valorativo das tres ofertas, para proseguir coa tramitación. 

Asdo.: 

 

 

 

Mª  Carmen de la Cruz Pérez 

Técnica municipal de centros socioculturais 
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