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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI QUE CONSISTEIX EN LA
PLANIFICACIÓ, GESTIÓ I SEGUIMENT DELS PLANS DE DESENVOLUPAMENT
COMUNITARI DELS BARRIS DEL PARE IGNASI PUIG 'EL XUP' I DE LA
BALCONADA
En data 30 d’octubre de 2018, a partir de les 10 hores, es reuneixen els membres de
la Mesa de contractació del servei que consisteix en la planificació, gestió i
seguiment dels Plans de Desenvolupament Comunitari dels Barris del Pare Ignasi
Puig 'El Xup' i de La Balconada.
. President: Joan Calmet Piqué, regidor delegat d’Habitatge i Barris
. Secretari:

Josep Pujol Sancho, TAG del Servei de Contractació

. Vocals:

Josep Maria Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització.
Elsa Ruiz Muñoz, tècnica de Barris i Acció Comunitària
Montserrat Mestres Angla, cap de Servei d’Acció i Cohesió Social
Mariona Ribera Esparbé, interventora
José Luis González Leal, secretari general.

D’acord amb la convocatòria de la Mesa, els assumptes a tractar es detallen a
continuació:
1. Ratificació de la qualificació de la documentació inclosa en el sobre número
1 (documentació administrativa). A la vista de la diligència signada pel secretari i
president, la Mesa acorda ratificar la qualificació del sobre número 1, i admetre la
proposició presentada per l’entitat L’Arada Creativitat Social, SCCL.
2. Exposició de l’informe valoració del comitè d’experts de la documentació
presentada en relació al sobre número 2. Per tal de conèixer la puntuació del
sobre número 2 de l’oferta presentada, relatiu als criteris avaluables segons un judici
de valor, la cap de Servei d’Acció i Cohesió Social comenta el contingut de l’informe
del comitè d’experts d’11 d’octubre de 2018 que s’adjunta a la present acta.
´
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Segons aquest informe a l’entitat licitadora li correspon una puntuació de 67 punts
respecte el contingut del sobre número 2.
3. Aprovació de la valoració que s’atribueix a l’oferta presentada en relació
amb el sobre número 2.
La Mesa acorda aprovar la puntuació que s’atribueix a l’oferta en relació amb el criteri
ponderable en funció d’un judici de valor, d’acord amb l’informe del comitè d’experts,
reproduït en el punt anterior.
4. Exposició pública de la puntuació obtinguda per l’oferta presentada en
relació amb el sobre número 2. Tenint en compte que no concorre públic a la
sessió de la Mesa de contractació, es donarà publicitat a la puntuació obtinguda per
aquesta proposició en relació amb els criteris avaluables segons un judici de valor,
amb la publicació de la present acta al perfil del contractant.
5. Obertura del sobre número 3 de la proposició presentada mitjançant la
plataforma Vortal. A continuació, mitjançant la plataforma Vortal, es porta a terme
l’obertura del sobre número 3 de la proposició rebuda. A continuació es detalla el
contingut de la proposició:
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La mesa comprova que l’entitat licitadora ha formulat una oferta de 24.000,00 euros,
exempt d’IVA.
6. Aprovació, si escau, de la valoració de l’oferta en relació amb el sobre
número 3, de la puntuació final i de la proposta d’adjudicació del contracte,
condicionada a la inexistència d’elements que requereixin d’un estudi del
contingut o d’aclariments de les empreses licitadores.
Tenint en compte que en el moment d’obertura del sobre 3 no es detecten qüestions
que requereixin d’un estudi del contingut o d’aclariments de l’entitat licitadora, la
Mesa aprova la puntuació obtinguda respecte el sobre número 3 que és de 20 punts.
Així doncs, la puntuació final de l’oferta rebuda és la següent:
Licitador
L’Arada
Creativitat
1
Social, SCCL

SOBRE 2
67,00

SOBRE 3
20,00

TOTAL
87,00

Per tant, un cop aprovada la puntuació final obtinguda pel licitador que ha participat
en el procediment que es detalla en el quadre anterior, la Mesa de contractació
proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del servei que consisteix
en la planificació, gestió i seguiment dels Plans de Desenvolupament Comunitari
dels Barris del Pare Ignasi Puig 'El Xup' i de La Balconada, a favor de la proposició
presentada per l’entitat L’Arada Creativitat Social, SCCL, amb CIF F25628579, per
un import anual de 24.000,00 euros, exempt d’IVA.
La Mesa acorda que tots els acords adoptats en aquest punt sisè quedaran
condicionats a la comprovació posterior de la coincidència de l’import que s’ha
indicat. En cas que hi ha hagués alguna divergència que modifiqués de manera
substancial la valoració del sobre 3 o la proposta d’adjudicació, la Mesa es tornaria a
convocar a efectes de la seva valoració.
El president dóna per finalitzat l’acte, a les 10 hores i 30 minuts de la data indicada a
l’encapçalament, i per a que consti s’estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a
secretari, certifico.
El secretari de la Mesa
Josep Pujol Sancho

Vist i plau
El president de la Mesa
Joan Calmet Piqué
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