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ACTA D’OBERTURA DE SOBRE ELECTRÒNIC C (CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA) I PROPOSTA ADJUDICACIÓ CONTRACTE 21002701
En sessió realitzada a distància per videoconferència, el dia 4 de novembre de 2021, a les 9.45
hores, amb la presència física del secretari a la seu del Districte, es constitueix la Mesa de
contractació, amb el quòrum suficient, presidida pel Gerent del Districte, Sr. Gabriel Duarte García,
amb assistència dels vocals: la Sra. Marta Rubio Alcañiz, Directora de serveis generals; la Sra.
Isabel Santaulària Carrasco, Coordinadora de Serveis a les Persones de la Direcció de Serveis a les
Persones i al Territori; Sr. Antonio Cabrera Gómez, Gestor de projectes de la Direcció de Serveis a
les Persones i al Territori; la Sra. Merche San Segundo, Coordinadora d’Equipaments de Serveis a
les Persones i Territori; el Sr. Ricardo Fernández Aranda, secretari delegat del Districte de Nou
Barris, actuant com a secretari de la Mesa i el Sr. Xavier Olivé Sánchez, Interventor-Delegat.
La Sra. Mercè Garcia del Estal, Directora de Serveis a les Persones i al Territori, excusa la seva
presència.
A la present obertura compareixen les representants de l’empresa licitadora, la Sra. Mireia Argemí i
Sra. Mon Aguilar, directores de projectes de CALAIX DE CULTURA, SL.
En primer lloc, el secretari de la mesa manifesta que la dita sessió es fa a distància a través de
videoconferència, donant compliment a allò establert a l’article 17, apartats 1 i 2 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, en la mesura que tots els membres de la mesa estan
interconnectats en temps real i han estat tots ells identificats pel secretari de la mesa.
S’informa, també, a les empreses, que en ocasió de la obertura dels sobres A i B, el secretari va
requerir a tots els membres de la mesa perquè manifestessin si concorria o no algun conflicte
d’interessos en relació al procediment d’adjudicació del qual forma part la mesa en el sentit d’allò
previst a l’art. 64 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, la clàusula
11.4 de la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona per a l’aplicació de la LCSP i la Disposició
addicional primera del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona. Tots els presents van
manifestar que no tenen directa o indirectament, un interès financer, econòmic o personal que pugui
comprometre la seva imparcialitat i independència en el context del present procediment de
contractació.
En segon lloc, el secretari informa públicament que, un cop donat trasllat del sobre electrònic B
(documentació judicis de valor) amb la proposició de la licitadora a la Direcció de Serveis a les
Persones i Territori del Districte de Nou Barris i, efectuat en data 3 de novembre de 2021 el
corresponent informe de valoració, sobre un total de 40 punts possibles en relació als criteris
vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor, l’empresa CALAIX DE
CULTURA, SL ha obtingut un total de 32,5 punts.
S’incorpora a la present acta la valoració tècnica resumida en relació als criteris establerts a la
clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars vinculats a l’objecte del contracte
que depenen d’un judici de valor de la empresa licitadora admesa que figuren a l’informe tècnic
de data 3 de novembre de 2021 al que ens remetem. El resultat, segons informe, és el següent:
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CRITERIS

3.1.1. Coneixement del territori
3.1.2. Programació i gestió de la producció dels
serveis del Casal de Barri Verdun
3.1.3. Horaris de funcionament i proposta de
graella d’activitats
3.1.4. Model de participació
3.1.5. Pla de Comunicació
3.1.6. Model de proposta de gestió de personal
3.1.7. Sistema d’avaluació
3.1.8. Propostes de millora
TOTAL

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

PUNTUACIÓ
CALAIX DE CULTURA
S.L.

5
10

3,5
9

5

4

10
3
3
2
2
40

8,5
2
2,5
1,5
1,5
32,5

A continuació, es procedeix a l’obertura de la plica del sobre electrònic C, documentació dels criteris
avaluables en base a criteris automàtics, rebuda por optar a la licitació pública convocada per
adjudicar el contracte que es detalla a continuació:
Contracte: 21002701; objecte: GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DEL CASAL DE BARRI VERDUN, AMB
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, i l’import màxim de licitació són
338.976,66€ (IVA INCLÒS).
Un cop oberta la proposició formulada per l’esmentada empresa, l’oferta econòmica que
presenta la licitadora és llegida pel president de la Mesa de contractació:

Criteri

Oferta
CALAIX DE CULTURA, SL
CIF: B63033740

Preu sense IVA

272.176,94 euros

Preu amb IVA

329.334,10 euros

Increment del nombre de
tallers

5

Hores substitució personal
per baixes i permisos

Immediata (abans de 2h)

Llegida la proposta, es comprova que l’oferta presentada no es considera desproporcionada, en
tant que el diferencial està dins el 15 punts percentuals respecte el pressupost net de licitació; els
membres de la mesa fan la valoració en funció dels criteris de valoració establertes en el plec
resultant la següent puntuació:
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Puntuació
CALAIX DE
CULTURA, SL
CIF: B63033740

Punts de
referència

Criteri

Preu sense IVA

20

20

Increment del nombre de tallers

20

20

Hores substitució personal per
baixes i permisos

20

20

TOTAL

60

60
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Preu amb IVA

Una vegada analitzada l’oferta presentada, i sumant els criteris de valoració segons determina el
plec de clàusules administratives, el resultat final és el següent:
Puntuació
CALAIX DE CULTURA, SL
CIF: B63033740

Criteris Judicis valor

32,5

Criteris automàtics

60

PUNTUACIÓ TOTAL

92,5

Una vegada valorada la proposta presentada i votada a favor de manera unànime per part dels
components de la Mesa, es proposa adjudicar el contracte 21002701, que té per objecte el servei
de GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DEL CASAL DE BARRI VERDUN, AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, a l’empresa CALAIX DE CULTURA, SL, amb CIF B63033740, per un import de 329.334,10 euros (272.176,94 euros, més 57.157,16 euros en
concepte d’IVA al tipus del 21%) en haver obtingut una puntuació total de 92,5 PUNTS sobre els
100 totals, i ser l’oferta més avantatjosa.
De tot el que s’estén la present acta que signen el President i el Secretari.
El President de la Mesa,

El Secretari,

Gabriel Duarte Garcia

Ricardo Fernández Aranda
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