Gerència de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Direcció de Democràcia Activa

ACORD MARC SERVEIS DE DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS PARTICIPATIUS
INFORME D'ADJUDICACIÓ

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Dinamització del procés participatiu del
Pla d’Actuació Municipal 2020-2023 amb pressupost participatiu [Lot 3 Acord Marc]
Aquest contracte té naturalesa administrativa de serveis, es tramita com a contractació basada de l’Acord
Marc per a la contractació dels serveis de dinamització de processos participatius de l’Ajuntament de
Barcelona (Contracte 18003581 i expedient 0922/2018)..
En data 27 de novembre de 2019 s'envien les fitxes de la contractació basada per a la dinamització dels
processos participatius vinculats al Pla d’Actuació Municipal 2020-2023 amb pressupost participatiu a totes
les entitats i empreses que integren el Lot 3 de l'Acord Marc de serveis de dinamització de processos
participatius de l'Ajuntament de Barcelona.
Concretament, s'envien les fitxes de les contractacions basades relatives a:
13. Infància
14. Joventut
Es deixa un termini de 3 dies hàbils per a la presentació d'ofertes i, per a cada contractació basada,
presenten oferta les empreses i entitats que s'indiquen en la taula següent:

Empresa/entitat
ARNAU BOIX PLA
DESCOBERTA SLU
ESPAI CONEIX SCCL
FOLK I SANCHEZ CONSULTORS
FUNDACIO PERE TARRES

13.
Infància
X
X

14.
Joventut
X
X
X

X

X

Es fa constar que Folk i Sánchez Consultors no ha presentat oferta vàlida a la licitació de les contractacions
basades vinculades a la dinamització del procés participatiu del Pla d’Actuació Municipal 2020-2023 amb
pressupost participatiu, ni justificació de la no presentació d'oferta.
Així mateix, Espai Coneix SCCL ha presentat escrit indicant que no presenten oferta vàlida a la contractació
basada PAM 13 Infància per no disposar conjunturalment de recursos suficients per fer front als treballs de
dinamització. Argumenten com a motiu per no disposar de recursos la no disponibilitat tècnica per assumir
simultàniament la dinamització de tots dos els processos participatius objecte de la contractació basada.
La Direcció de Democràcia Activa accepta la no presentació d'oferta atenent a la causa justificada i els
motius argumentats per les empreses i entitats.
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La Direcció de Democràcia Activa, a partir dels criteris objectius de valoració de les ofertes de la
contractació basada definides en el PCAP i el Document de la licitació de la contractació basada, puntua les
diverses ofertes presentades.
Criteri

Valoració

Puntuació màxima Percentatge

Per la realització de processos
participatius en el mateix àmbit
sectorial en els darrers 5 anys

5 o més processos: 3 punts
3 o 4 processos: 2 punts
1 o 2 processos: 1 punt
0 processos: 0 punts

Fins a 3 punts

Fins al 30%

Per la realització de processos
participatius en el mateix territori en
els darrers 5 anys

5 o més processos: 2 punts
3 o 4 processos: 1 punts
1 o 2 processos: 0,5 punt
0 processos: 0 punts

Fins a 2 punts

Fins al 20%

Per la realització de processos
participatius sobre el mateix objecte
en els darrers 5 anys

5 o més processos: 3 punts
3 o 4 processos: 2 punts
1 o 2 processos: 1 punt
0 processos: 0 punts

Fins a 3 punts

Fins al 30%

Per la titulació o formació específica
de les persones que duran a terme la
dinamització del procés segons les
seves especificitats

Per disposar més del 50% de Fins a 2 punts
les persones d'alguna de les
titulacions requerides: 2
punts
Per disposar fins al 50% de
les persones d'alguna de les
titulacions requerides: 1
punt
Per no disposar de cap de
les titulacions o formacions
requerides: 0 punts

Fins al 20%

En els casos en els quals s'ha produït un empat en la puntuació de les ofertes, tal consta en el PCAP i el
Document de la licitació, s'ha aplicat com a criteri de desempat la puntuació obtinguda en la valoració de
l’Acord Marc.
La puntuació obtinguda per cadascuna de les ofertes és la següent (en l'Annex 1 es detalla la puntuació dels
diferents apartats de les ofertes):
Puntuació
Lot 3

13. Infància
Adjudicació

14. Joventut
Puntuació

1

DESCOBERTA SLU

7

2

ARNAU BOIX PLA

3

FUNDACIO PERE TARRES

4

Adjudicació

Puntuació

ARNAU BOIX PLA

6,5

6,5

FUNDACIO PERE TARRES

5,5

4,5

ESPAI CONEIX SCCL

5

DESCOBERTA SLU

5
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La comunicació de la proposta d'adjudicació s'ha fet per correu electrònic en data 5 de desembre de 2019 a
totes les empreses i entitats que han presentat oferta indicant la puntuació obtinguda per cadascuna.
Tenint en compte els paràgrafs anteriors, es proposa l'adjudicació de les contractacions basades per a la
dinamització dels processos participatius vinculats al Pla d’Actuació Municipal 2020-2023 amb pressupost
participatiu a les entitats i empreses següents pels imports que s'indiquen a continuació:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Contracte
basat
13. Infància
14. Joventut

Adjudicatària
DESCOBERTA
SLU
ARNAU BOIX
PLA

Puntuació

Import sortida
(IVA exclòs)

% baixa
ofertat

Preu (IVA
exclòs)

IVA (21%)

Preu (IVA
inclòs)

7

19.761,64 €

11,86%

17.417,91 €

3.657,76 €

21.075,67 €

6,5

16.693,73 €

14,50%

14.273,14 €

2.997,36 €

17.270,50 €

3
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Manuel Punsoda Buxo, Cap de Departament, el dia 18/12/2019 a les 13:10, que informa.

