ACTA DE LA TERCERA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. ACT2021-00004 RELATIU AL CONTRACTE DE SERVEIS D’ASSESSORIA I CONTROL
DE QUALITAT DELS CONTINGUTS TEXTUALS PRESENTS A LA BBDD INFOTUR

ASSISTENTS
President suplent
Miquel Alabern i Nebot
Director de la unitat de màrqueting relacional
Vocal
Elena Roig i Rodríguez
Cap de canals i estratègia digital
Vocal
Amanda Roura i Esteva
Cap de programes de relacions públiques
Vocal de gestió econòmica suplent
Josep Maria Ibarra i Castillo
Tresorer
Vocal d’assessoria jurídica
Marta Alaña i Negre
Directora de la unitat d’assessoria jurídica i contractació
Secretari suplent
Marc Palau i Castañe
Advocat de la unitat d’assessoria jurídica i contractació
Excusen la seva absència:
Patrick Torrent i Queralt
Director executiu de l’Agència Catalana de Turisme
Antoni Gil i Ferré
Director de la unitat de gestió econòmica
Mireia Paz i Torres
Advocada responsable en contractació i normativa

Reunides, a les 12.10 hores del dia 14 d’octubre de 2020, les persones esmentades
anteriorment, es constitueix la mesa de contractació per procedir a l’obertura dels sobres
C de les ofertes presentades per les empreses licitadores en l’expedient de contractació
ACT-20201-00001 relatiu al contracte de serveis d’assessoria i control de qualitat dels
continguts textuals (tant editorials com de referència) presents a la BBDD Infotur.
El president suplent declara obert l’acte que es realitza per mitjà de Teams, aplicació
electrònica que permet fer un seguiment telemàtic i en directe per part dels membres de
la mesa de contractació.
El president suplent i les vocals tècniques, en el mateix acte de la mesa, trasllada a la
resta de membres l’informe tècnic de data 14 d’octubre de 2020. Adverteixen a la resta
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de membres, en el mateix acte d’entrega d’aquest informe, que existeix un error en el
títol de l’informe, i és que quan posa “Informe tècnic de valoració de la proposta
econòmica” hauria de posar “Informe tècnic de valoració de la proposta tècnica”.
L’informe en qüestió s’adjunta com a annex núm. 1 a la present acta, i valora
tècnicament la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a un
judici de valor, i mostra els resultats que es detallen a continuació:
Herederos de Julio Silvano Melanio SL

Alhena Fabrica de Contenidos SL
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A continuació, el president suplent ordena que s’iniciï l’acte públic per a l’obertura del
sobre C que conté tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació
objectius. El secretari suplent de la mesa constata que no assisteix cap representant de
les empreses licitadores a l’acte públic.
A continuació, la mesa procedeix a obrir els sobres C de les empreses licitadores
admeses accedint a l’eina de Sobre Digital de la PSCP. Conforme es van obrint els
respectius sobres C mitjançant l’eina, el secretari suplent de la mesa va obrint cada
document presentat, els quals es van projectant per la pantalla:

Alhena Fábrica de
Contenidos, SL
Herederos de Julio
Silvano Melanio, SL

Preu / hora IVA exclòs

Preu / hora IVA inclòs

22,50.-€

27,22.-€

26,00.-€

31,46.-€

Oberts tots els sobres C de totes les empreses, els membres de la mesa de contractació
procedeixen a analitzar i valorar la documentació aportada d’acord amb els criteris
d’adjudicació avaluables automàticament que consten a l’apartat 5.5 del plec de
prescripcions tècniques (PPT en endavant) i a l’apartat H del quadre de característiques
del contracte del PCAP, i a realitzar el sumatori de la totalitat dels criteris d’adjudicació:
Herederos de Julio
Silvano Melanio SL
43,27
1,5

Alhena Fabrica de
Contenidos SL
50
10

0,5
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0

1

0
0,5
0

1
1
1

2.2. Controls de qualitat i les eines TIC que
s’utilitzaran

1

6

2.2.1. Descripció de la metodologia de control qualitatiu a
emprar

0

3

1. Preu
2. Projecte tècnic
2.1. Especificació del procés de treball complet
2.1.1. Definició de les etapes, activitats i tasques a
realitzar
2.1.2. Dependències i prioritats entre tasques
2.1.3. Perfils associats a la realització de les tasques
2.1.4. Definició dels entregables a obtenir en les tasques
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2.2.2. Especificació dels perfils professionals que
formaran part passos i els elements de control que es
duran a terme

3. Qualitat de les mostres lliurades
3.1 Que les dades existents (nom de l’empresa,
persona de contacte, càrrec, adreça, telèfon, etc.)
son correctes
3.2. Comprovació de que el contingut editorial es
troba correctament completat, si és prou
entenedor, exacte i concret
3.3. Que la qualitat i estil de la redacció és adequat
amb el sector turístic

TOTAL

1

3

20

40

5

15

9

15

6

10

64,77

100

Realitzada la valoració i ponderació dels criteris d’adjudicació, la mesa de contractació
determina que l’empresa que ha presentat la millor oferta és Alhena Fábrica de
Contenidos, SL.
A continuació, i a la vista de la classificació de les ofertes, la mesa de contractació
procedeix a extreure d’ofici a través de la Plataforma d'integració i col·laboració
administrativa (PICA) els certificats de compliment d’obligacions tributàries –Agència
Estatal d’Administració Tributària i Agència Tributària de Catalunya– i certificat de
compliment d’obligacions amb la seguretat social –Tresoreria General de la Seguretat
Social– de l’empresa Alhena Fábrica de Contenidos, SL, essent tots sense deutes.
Seguidament els membres de la mesa procedeixen a analitzar i qualificar la
documentació extreta i la documentació presentada per l’empresa dins del sobre A.
Concretament, el vocal de gestió econòmica suplent verifica la documentació relativa a
la solvència econòmica i financera de l’empresa, i considera que és correcta.
Per últim, la mesa acorda requerir a l’empresa Alhena Fábrica de Contenidos, SL per tal
que presenti la documentació establerta a la clàusula 15.2 del PCAP en el termini de
deu dies hàbils.
No havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 13.00 hores
del dia indicat a l’encapçalament.

Vist i plau

Sr. Marc Palau
Secretari suplent

Sr. Miquel Alabern
President suplent
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