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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN EL
MONITORATGE, PERSONAL DE RECEPCIÓ I COBRAMENT DE TIQUETS PER
AL SALÓ DE LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT, CAMPI QUI JUGUI 2019/2020
En data 3 d’octubre de 2019, a partir de les 13 hores, es reuneixen els membres de
la Mesa de contractació del servei consistent en el monitoratge, personal de recepció
i cobrament de tiquets per al Saló de la Infància i la Joventut, Campi Qui Jugui
2019/2020. La Mesa està formada pels membres següents:
. President: Valentí Junyent Torras, alcalde i regidor d’Hisenda.
. Secretari:

Josep Pujol Sancho, TAG del Servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions.

. Vocals:

Mariona Ribera Esparbé, interventora municipal.
José Luis González Leal, secretari general.
Javier Cano Caballero, cap de Servei de Promoció de la Ciutat.
Esteve Albàs Caminal, cap de Servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions.

. Vocal absent:
Rosa Maria Ortega Juncosa, regidora delegada d’Infància, Joventut i
Persones Grans.
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 el
dia 19 d’agost de 2019, la Mesa acorda ratificar la qualificació del sobre número 1, i
admetre la proposició número 1, presentada per l’entitat La Xarranca, Fundació
Socioeducativa Privada.
2. Exposició de l’informe valoració 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, el cap del Servei
de Promoció de la Ciutat exposa el contingut del seu informe, de data 23 de
setembre de 2019, que s’adjunta com a annex a aquesta acta.
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D’acord amb el contingut de la proposta, es proposa una puntuació de 25 punts,
d’acord amb el desglòs següent:
Selecció de monitors
Seguiment durant el Saló
Coordinació amb els responsables del Campi qui Jugui
Total

10 punts
8 punts
7 punts
25 punts

3. Aprovació de la valoració que s’atribueix a l’oferta presentada i la puntuació
obtinguda pel licitador en relació amb el sobre número 2.
La Mesa acorda aprovar la puntuació que s’atribueix a l’oferta en relació amb els
criteris ponderables en funció d’un judici de valor, d’acord amb l’informe del cap del
Servei de Promoció de la Ciutat, de data 23 de setembre de 2019.
4. 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. S’adjunta a continuació el
detall del contingut de les ofertes:


Proposició número 1, presentada per l’entitat La Xarranca, Fundació
Socioeducativa Privada (G64708779).

El contingut de la proposició econòmica i tècnica formulada per l’entitat licitadora és
el següent:

1

Licitador

Oferta €, IVA no
inclòs

Salari mínim
de ciutat

La Xarranca, Fundació Socioeducativa
Privada

46.900,00 €

Sí

5. 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 de possibles valors anormals o
desproporcionats o altres elements que requereixin d’un estudi del contingut o
d’aclariments de l’entitat licitadora.
Tenint en compte que en el moment d’obertura del sobre 3 no es detecten possibles
valors anormals o desproporcionats o altres qüestions que requereixin d’un estudi
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del contingut o d’aclariments de l’entitat licitadora, la Mesa aprova la puntuació
obtinguda que es detalla a continuació:
Entitat
La
Xarranca,
1
Socioeducativa Privada

Fundació

Oferta

Salari mínim de ciutat

Total

50,00

10,00

60,00

Així doncs, la puntuació final de l’oferta rebuda és la següent:
Licitador

Puntuació
sobre 2

Puntuació
sobre 3

Puntuació
Total

La Xarranca, Fundació Socioeducativa
Privada

25,00

60,00

85,00

Per tant, un cop aprovada la puntuació final obtinguda pel licitador que ha participat
en el procediment que es detalla al quadre anterior, la Mesa de contractació proposa
a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del servei consistent en el
monitoratge, personal de recepció i cobrament de tiquets per al Saló de la Infància i
la Joventut, Campi Qui Jugui 2019/2020, a favor de la proposició presentada per
l’entitat La Xarranca, Fundació Socioeducativa Privada, amb CIF número
G64708779, per un import de 46.900,00 euros, exempt d’IVA.
La Mesa acorda que tots els acords adoptats en aquest punt cinquè quedaran
condicionats a la comprovació posterior de la coincidència dels imports i
compromisos que s’han indicat. En cas que hi 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 13 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
Valentí Junyent Torras
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INFORME QUE EMET EL CAP DE SERVEI DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT EN
RELACIÓ A LA VALORACIÓ DE PROPOSTES DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI
CONSISTENT EN EL MONITORATGE, PERSONAL DE RECEPCIÓ I
COBRAMENT DE TIQUETS PER AL SALÓ DE LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT,
CAMPI QUI JUGUI 2019/2020.
Amb el present emetem l’informe valoratiu en relació al monitoratge de campi, desprès de revisar
l’única proposta que opta al contracte.
Consideracions en relació a l’oferta presentada:
Consideracions generals:
La proposta està ben redactada, és clara i respon als punts ponderats tal i com s'explicava al plec.
Denota coneixement del territori del certamen i un bon grau de preparació i ajust a l'objecte del
contracte. A més es defineixen uns criteris de responsabilitat social corporativa que el licitant aplicarà
durant tot el contracte.
En relació als criteris ponderables de judici valor destaquem el següent:
Selecció de monitors


Mostra la voluntat d’acordar certs aspectes de la selecció amb l’associació Campi Qui Jugui
(criteris i perfils), a través d’una reunió inicial



Preveu tot un material relacionat amb la contractació



Preveu creació específica d’un web del campi



A part de la web del campi, preveu diversos sistemes de difusió: web del CAE, butlletí digital,
xarxes socials, portals de feina (incloent els del SOC i CIO), anuncis en premsa (incloent
Regió7), enviament de mails les seves bases e dades que ja incorporen força persones
potencialment interessades, contacte amb altres ens del territori (assenyalen alguns
interessants, coneixen el territori) i enganxada de cartells informatius (assenyalen llocs
interessants)



Sobre la sol·licitud preveu presentar-la presencialment o digitalment i generar acusos de rebut
(garantia per l’usuari) especifica que demanda certificats d'antecedents penals i informació
suficient per valorar mèrits



Estableix un sistema de valoració i puntuació de candidats coherent (exclouen menors d’edat
i fixen criteris de valoració relacionats amb experiència i formació, ben rumiats). Hi associen
una documentació acreditativa dels mèrits coherent. Fixa un criteri d'excel·lència lligat a
presència a antigues edicions del Campi o a programes de la mateixa entitat (aquest segon
cas és més dubtós)
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Preveu un sistema de rebuig de candidats que hagin fet abans de monitors i hagin rebut
valoracions negatives



Defineix be la comissió de selecció i com llistaran els candidats puntuats.



Preveu (si a l’ajuntament li sembla be) una reserva de places per persones amb dificultats
d’inserció, la selecció de les quals es faria des del servei local d’ocupació



Recull la necessitat de fer uns terminis i un període d'al·legacions i requeriments.



Preveu una llista de reserves



Preveu que els contractes se signin amb anterioritat al primer dia del Campi i que això
serveixi alhora com mostra de compromís i voluntat dels seleccionats



Preveu revisar conjuntament amb l'associació del Campi els CVs i els interessos dels
candidats per assignar millor les tasques



Preveu una activitat formativa adhoc relacionada amb el campi, PRL i actuacions en situació
d’emergència



Preveu que durant el Campi hi hagi un punt al CAE d’atenció al monitor operatiu mentre el
CAE estigui obert



Preveu un sistema de pagament de nòmines molt ràpid.



Proposa un sistema de valoració de la feina feta pels propi monitors i una avaluació feta pels
propis monitors sobre tota la selecció i el desenvolupament del saló



Preveu una memòria final, una part centrada en la relació amb els monitors i una avaluació
final que es traspassarà a l’ajuntament

Atenent la claredat de les explicacions i al fet que recull amb precisió i de manera ajustada el que es
demanava al Plec es considera que aquesta oferta ha de rebre els 10 punts en aquest apartat. Hi ha
una descripció molt acurada de les mesures de publicitat, que a més quasi contempla tots els
potencials informadors de la comarca (hi ha un esforç per mobilitzar tots els recursos existents per
localitzar candidats). Es deixa un bon termini. Queden clars els criteris de transparència i de selecció:
hi ha una bona descripció del sistema de selecció i citen uns criteris molt encertats perquè asseguren
una ràpida i correcta selecció del personal. Destaca el fet de possibilitar la inserció de persones amb
majors dificultats laborals Proposa alguns factors que impliquen millores en relació al que s’havia
proposat al Plec i que poden incidir positivament en el bon desenvolupament del certamen destacant
sobretot la formació inicial, el punt d’atenció al monitor un bon sistema de valoració d'activats i de
resultats. Un altre punt destaca és el compromís de pagar ràpidament les nòmines als monitors, si be
això estrictament no va relacionat amb la selecció. Tots els perfils estan molt ben definits. Preveu un
sistema de substituts (i substitucions).
Seguiment durant la celebració del Saló


Preveu la figura del coordinador de monitors i es defineix el perfil (està mot ben definit)



També defineix molt be les tasques del coordinador, entre les que està la pròpia selecció
després tot els seguiment del saló i la direcció dels monitors, així com l’enllaç amb el propis
responsables de l’entitat licitant i els representants municipals



Preveu una reunió prèvia per informar be de com funciona el saló
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A aquest coordinador se li preveu un horari molt extensiu perquè ha de cobrir totes les hores
de celebració del saló i si s’escau les necessàries per borir i tancar sense incidents



Serà l’interlocutor amb Fira Manresa, Associació, Ajuntament, CAE i disposarà d’un mòbil
específicament per a tal efecte



Col·laborarà també en les memòries del propi campi i de la tasca desplegada pels monitors



També tindrà un paper important en el seguiment de campi, controlant l'assistència (amb un
full de signatures)



Es preveu un protocol d’actuació en cas d'impuntualitat o absències: a curt termini es
reassignaran efectius El coordinador assumirà la tasca d’algun monitor si es tracta d’una
absència que s’allargarà es preveu la substitució



S’ha fet una graella molt completa i molt ben treballada de les incidències mes freqüents i ja
es preveuen protocols d'actuació per cada cas. Els àmbits previstos d’aquestes incidències
són: materials, infants, adults i monitors



Es preveu un full de seguiment (i de registre d'incidències) que es pugui bolcar a un sistema
que permeti tractar-lo i obtenir informació.



Es preveu una valoració transcorreguda la primera setmana per si cal introduir canvis a la
segona setmana



Preveu també que el coordinador inspeccioni elements del saló, només per garantir la
seguretat dels infants sinó també dels propis monitors i les comuniqui als responsables de
manteniment



Preveu sistemes on-line i en paper per recollir valoracions i tractar la informació

Atenent la claredat de les explicacions i al fet que recull amb precisió i de manera ajustada el que es
demanava al Plec es considera que aquesta oferta ha de rebre els 8 punts en aquest apartat. Hi ha
una descripció molt acurada de les mesures que permetrien un seguiment in situ del certament, així
com solventar incidències al moment. Destaca la bona descripció de les funcions del coordinador i el
fet que es prevegi un horari que coincideix amb el del propi certamen es preveuen sistemes de control
d'assistència i mecanismes de resolució d’incidències, fent un planteig a priori de possibles problemes
que podrien sorgir i protocols d’acció i davant les mateixes. Aquests protocols recullen efectivament
les principals problemàtiques detectades en altres edicions anteriors i hi ha una reflexió sobre com
actuar de maners satisfactòria davant les mateixes. També destaca la previsió de sistemes per
treballar la informació de manera integrada i rapida.
Coordinació amb responsables del Campi qui Jugui


Preveu coordinació diària entre coordinador de monitors i responsable municipal del campi



A part, preveu 5 moments importants de coordinació: la inicial (per concretar la planificació),
durant la selecció, quan s'assignin tasques als monitors, a la sessió formativa i a la valoració
final. S’exposa be la contribució que pot fer l'associació o l’ajuntament a cada moment

Atenent la claredat de les explicacions i al fet que recull amb precisió i de manera ajustada el que es
demanava al Plec es considera que aquesta oferta ha de rebre els 7 punts en aquest apartat. Hi ha
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una descripció molt acurada de les mesures que permetrien la coordinació amb els responsables del
campi (traspassar la informació entre el responsable i els monitors) i assegura el bon funcionament
del certamen així com proposar millores. Preveu tant mesures pel seguiment diari com un seguiment
en els moments més destacats del Campi, quan s’hagin de realitzar les tasques crítiques de tot el
procés.

A més cal destacar que han treballat els dos apartats referents a la captació d’ esponsoritzacions i
venda de tiquets.
Pel que fa a les accions de difusió del saló per augmentar el taquillatge, preveu un sistema de
coordinació amb l’ajuntament per detectar possibles esponsoritzacions i valorar la seva idoneïtat.
També defineix uns criteris (ben rumiats) per cercar potencials esponsoritzacions. Per tant s’entén
que aquesta oferta no incorpora una acció de captació d’esponsoritzacions molt especialitzada però
s’entén que l’empresa és més especialista en lleure que en comercialització però exposen que faran
els esforços necessaris per mantenir i ampliar les esponsoritzacions vigents del campi.
Pel que fa a les accions de difusió del saló per augmentar el taquillatge, preveuen fer una difusió de
tot el certamen fet que implica major potencial de captació de clients. Hi ha una descripció acurada de
sistemes de difusió del certamen que poden arribar a una gran part de la població bagenca,
complementant la difusió que faci directament l’ajuntament.
Per tant es pot informar que tota la proposta està molt ben treballada i recull de manera molt
satisfactòria tots els aspectes valorables i altres aspectes cabdals dels serveis a ofertar.
I això és tot del que em cal informar.

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C JOSEP
PUJOL SANCHO - DNI
39361069L
Data :2019.10.03
14:26:49 CEST
Raó:Signatura
Lloc : Manresa

Signat electrònicament
per :VALENTI JUNYENT
TORRAS - DNI
39324623M (SIG)
Data :2019.10.03
14:54:04 CEST
Raó:Signatura
Lloc : Manresa
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