GENERALITAT DE CATALUNYA

Acta Mesa de valoració del Sobre A criteris subjectius
Expedient
EC-2021-148
Modalitat
Contracte Públic
Unitat
promotora
Procediment

Sub-direcció General de Programació Econòmica

Objecte

Assistència tècnica per a dur a terme una avaluació ex ante del període de
programació del període 2021-2027

Obert simplificat

Tipus

Import base €
Valor estimat

36.652,80

Pressupost licitació

36.652,80

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

-

7.697,09

44.349,89

Identificació de la sessió
Data: 16 de març de 2021
Horari: 14:00 h
Lloc: Teams Microsoft
Convocats
Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Maria Navarrete García

Presidenta

Sub-directora general de
Gestió Econòmica,
Contractació i Patrimoni

Elena M. Tejedor Giménez Vocal que actuarà com a
Cap del Servei de Contractació.
presidenta en cas
d’absència de la presidenta
Maria Teresa Medina Plans Vocal en representació de Sub-directora general de
la Unitat Promotora que, en Programació Econòmica
cas d’absència, serà
suplida per la responsable
de polítiques estructurals
Núria Agelet Fernández

Vocal en representació
d’Assessoria Jurídica

Assessoria Jurídica

Rosa M Colomer Parera

Vocal en representació
d'Intervenció / Control
Intern

Intervenció delegada

Elisabet León Fàbregas

Secretària

Tècnic Superior

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Assistents
Nom

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 933 162 000
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Maria Navarrete García

Presidenta

Sub-directora general de
Gestió Econòmica,
Contractació i Patrimoni

Elena M. Tejedor Giménez Vocal que actuarà com a
Cap del Servei de Contractació.
presidenta en cas
d’absència de la presidenta
Maria Teresa Medina Plans Vocal en representació de Sub-directora general de
la Unitat Promotora que, en Programació Econòmica
cas d’absència, serà
suplida per la responsable
de polítiques estructurals
Núria Agelet Fernández

Vocal en representació
d’Assessoria Jurídica

Assessoria Jurídica

Rosa M Colomer Parera

Vocal en representació
d'Intervenció / Control
Intern

Intervenció delegada

Elisabet León Fàbregas

Secretària

Tècnic Superior

Ordre del dia
Anàlisi i aprovació, si s’escau, de l’informe de valoració de la memòria tècnica relativa als
criteris subjectius elaborat per la
Desenvolupament de la sessió
1.- En primer lloc, es constitueix la mesa i la presidenta obre la sessió que es realitza
mitjançant l’eina de Microsoft Teams.
Les empreses que s’han presentat a la licitació són:
1. REGIO PLUS CONSULTING, S.L.U. B85325181.
2. IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.A48283964.
3. Red2Red Consultores, S.L. B82719774.
2.- Pren la paraula la vocal tècnica representant de la Unitat Promotora. Que exposa el seu
informe de valoració de 16.3.21 que s’annexa a aquesta acta formant part de la mateixa.
3.- En relació amb l’empresa REGIO PLUS CONSULTING, S.L.U. B85325181 s’observa que
ha incorporat en l’apartat 6 “EQUIPO DE TRABAJO Y PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN”
de la memòria tècnica, dades objecte de valoració com a criteri objectiu, incomplint així amb
la clàusula 11.10.1 del PCAP. A tal efecte, es proposa la seva exclusió de la licitació.
Segons aquesta clàusula: “la inclusió en el Sobre B de l’oferta econòmica, així com de
qualsevol informació de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per
tant, s’ha d’incloure en el sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es
vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la
documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de
valoració subjectiva”.
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4.- La taula resum de les puntuacions obtingudes per les altres dues empreses és la següent:

GENERALITAT DE CATALUNYA

Punts
Proposta metodològica i enfocament del treball
Adequació de la metodologia al treball d’avaluació
Determinació dels objectius
Procediment de recollida i tractament de dades
Coordinació de l’equip avaluador amb les entitats
implicades objecte de l’avaluació
Tractament de les conclusions
Proposta d’organització de l’equip de treball
Coherència de la distribució de les tasques amb el
cronograma i contingut de la memòria tècnica
Organització de l’equip de treball en les diferents etapes
dels treballs
Proposta de tractament del format gràfic
Proposta que permeti una millor comprensió de
l’avaluació com ara l’ús de diagrames de flux o quadres
resum, entre d’altres
Puntuació valor tècnic

IDOM

RED2RED

25,00
5,00
5,00
5,00

25,00
5,00
5,00
5,00

10,00
2,50
2,50
2,00

5,00

5,00

2,00

5,00
15,00

5,00
15,00

1,00
10,00

10,00

10,00

8,00

5,00
6,00

5,00
6,00

2,00
4,00

6,00
46,00

6,00
46,00

4,00
24,00

Acords
1.- En primer lloc la Mesa acorda per unanimitat aprovar l’informe de 16.3.2021 signat per la
vocal tècnica i per tant, excloure de la licitació a l’empresa REGIO PLUS CONSULTING,
S.L.U. B85325181, de conformitat amb el que s’ha exposat i amb la clàusula 11.10.1 del
PCAP.
Segons aquesta clàusula: “la inclusió en el Sobre B- en aquest cas l’A atès que es tracte d’un
obert simplificat- de l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació de l’oferta de caràcter
rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en el sobre C- en aquest
cas el B-, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes
o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de
valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva”
Aquest acord de la Mesa serà notificat a aquesta empresa.
2.- Així mateix s’acorda que l’informe signat el 16.3.21, es publiqui a la PSCP abans de
l’obertura del Sobre B corresponent als criteris objectius.
La presidenta aixeca la sessió a les 14.40 h, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.

La secretària
Elisabet León Fàbregas

Vist i plau
El presidenta
Maria Navarrete García
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