PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE GENERACIÓ,
GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DE CONTINGUTS TRANSVERSALS ESPECÍFICS AL WEB
XARXANET.ORG - LOT 5 (CONTINGUTS TRANSVERSALS SOBRE VOLUNTARIAT
UNIVERSITARI)
Exp. Núm.: BE-2018- 3333
Lot 5: Servei per la generació, gestió i dinamització dels continguts transversals en matèria
específica de voluntariat universitari
Procediment : Obert
Import de sortida (IVA exclòs): 9.477,00 €
IVA aplicable 21%: 1.990,17€
Import amb IVA: 11.467,17€
Termini d’execució: de l’1 de gener de 2019, o des de la signatura del contracte si fos posterior,
fins al 31 de desembre de 2019

Ofertes presentades:


Fundació Pia Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORATS:
1. CRITERIS DEPENDENTS DE JUDICI DE VALOR (SOBRE B): la puntuació màxima serà
de 45 punts
Es ponderaran les diferents propostes per a dur a terme els serveis objecte del contracte,
tenint en compte la descripció detallada i per fases de les tasques que s’han d’executar i en
funció de les especificacions fetes al plec de prescripcions tècniques.
1.1 Proposta tècnica del projecte (fins un màxim de 45 punts):
•

Proposta d’elaboració i gestió dels continguts (fins un màxim 30 punts). Es valorarà
o la idoneïtat de la proposta de continguts: es valorarà la proposta de continguts
per la seva transversalitat (fins un màxim de 4 punts) des del punt de vista
sectorial; per l’interès temàtic (fins un màxim de 4 punts) pel sector d’acord
amb el seus reptes; i per la seva naturalesa innovadora (fins un màxim de 4
punts). Total màxim 12 punts.
o la proposta de gestió de generació dels continguts Es valorarà positivament la
proposta organitzativa del treball per a la prestació del servei que comporti un
alt compromís de generar continguts a través del contacte presencial amb les
entitats i el treball de camp on es desenvolupen les accions de les entitats (fins
un màxim de 10 punts).
o

la diversitat de formats i tipologia de contingut (fins un màxim de 8 punts),
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Es valorarà la proposta de diversificació de formats dels continguts,
valorant positivament la proposta de formats audiovisuals dels
continguts (fins un màxim de 4 punts).



Es valorarà la proposta d’incrementar el nombre de continguts
especials (reportatges, entrevistes i llistats) en còmput anual, atorgantse fins un màxim de 4 punts d’acord amb els barems següents





•

Proposta de pla de difusió de la plataforma xarxanet.org (fins un màxim 10
punts).
Es valorà la proposta de pla de difusió i dels impactes comunicatius previstos, valorant
positivament la proposta vinculada a la difusió a través de les xarxes socials, per tal de
fer arribar la informació del servei i de la plataforma a un major i més divers nombre de
persones, d’acord amb els següents barems:
o
o

•

Increment del 5%: 1 punt
Increment fins al 10%: 2 punts
Increment fins al 15%: 3 punts
Increment superior al 15%: 4 punts

Quantitat i la qualitat de la proposta (Màxim 5punt)
Abast territorial i sectorial (Màxim 5p)

Proposta de participació en el projecte a nivell global (fins un màxim de 5 punts).
Es valorarà la proposta d’interacció i col·laboració amb la resta d’agents que participen
en el projecte global xarxanet.org.

2. CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (SOBRE C): fins a un màxim
de 55 punts
2.1 Oferta econòmica (fins a 55 punts):
-

L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació
I la resta d’ofertes rebran la puntuació proporcional d’acord amb la fórmula següent:
PUNTUACIÓ = oferta més econòmica x puntuació màxima
Oferta que es valora

OFERTES ANORMALMENT BAIXES
Es considerarà una oferta en presumpció d’anormalitat, als efectes de l’article 149 de la LCSP,
quan la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no són preu se situï un 10% per
damunt de la mitjana aritmètica de les puntuacions dels conceptes esmentats del conjunt de
totes les ofertes rebudes, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica estigui per sota de la
mitjana aritmètica de les ofertes econòmiques en un percentatge superior al 10%.
Així mateix, podrà ser considerada l’oferta en presumpció d’anormalitat quan el preu del servei
ofert sigui inferior als costos salarials mínims per categoria professional, segons conveni laboral
del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya, més els costos derivats de la
legislació vigent d’obligatori compliment en matèria laboral, de seguretat social, i de seguretat i
salut en el treball.

ASSIGNACIÓ DE PUNTUACIONS
1.1 Proposta tècnica del projecte (fins un màxim de 45 punts):
•

Proposta d’elaboració i gestió dels continguts (fins un màxim 30 punts). Es
valorarà
o la idoneïtat de la proposta de continguts: es valorarà la proposta de
continguts per la seva transversalitat (fins un màxim de 4 punts) des del
punt de vista sectorial; per l’interès temàtic (fins un màxim de 4 punts) pel
sector d’acord amb el seus reptes; i per la seva naturalesa innovadora
(fins un màxim de 4 punts). Total màxim 12 punts.

Fundació Pere Tarrés presenta la següent proposta:
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Presenta una proposta que inclou els criteris de transversalitat, interès temàtic i naturalesa
innovadora.
En relació amb la transversalitat, proposen donar veu i elaborar materials adreçats a totes les
universitats i entitats juvenils del territori. A més a més, proposen donar visibilitat a tots els
àmbits del voluntariat universitari a través dels portals de Xarxanet: ambiental, cultural, social,
comunitari i internacional. També exposen, que posaran especial interès en la comunicació de
projectes i bones pràctiques realitzats gràcies al treball en xarxa entre dos o més agents del
sector d’especial interès. (3 punts)
Pel que fa a l’interès temàtic dels continguts; en primer lloc, proposen que els continguts sobre
voluntariat universitari es vinculin experiències de voluntariat dels 17 àmbits de voluntariat que
contempla la Llei 25/2015, del voluntariat i de foment de l’associacionisme i; en segon lloc,
exposen una llista temàtica de continguts amb els següents temàtiques principals: educació,
voluntariat, associacionisme, medi ambient, cultura i tradicions i inclusió social i igualtat. A més
a més, expliquen com ho duran a terme: contacte amb les institucions universitàries i entitats
juvenils, assistència a actes i activitats, estar al dia dels reptes i problemàtiques del sector,
generar aliances i el contacte amb les persones expertes. (4 punts)
Quant a la naturalesa innovadora dels continguts, proposen treballar sobre el terreny i redactar
continguts que enriqueixin el portal i tenir una idea més precisa i innovadora de la realitat del
sector. (1 punt)

Idoneïtat de la proposta de continguts (màxim 10 punts)

Fundació Pere Tarrés

Transversalitat (fins a un màxim de 4 punts)

3 punts

Interès temàtic (fins a un màxim de 4 punts)

4 punts

Naturalesa innovadora ((fins a un màxim de 4 punts)

1 punt

Total:

8 punts

o

la proposta de gestió de generació dels continguts: Es valorarà
positivament la proposta organitzativa del treball per a la prestació del
servei que comporti un alt compromís de generar continguts a través del
contacte presencial amb les entitats i el treball de camp on es
desenvolupen les accions de les entitats (fins un màxim de 10 punts).

Fundació Pere Tarrés presenta la següent proposta:
D’entrada, exposen que és bàsic identificar, localitzar i avaluar una sèrie de fonts d’informació
generals i específiques i també conèixer de primera mà totes aquelles universitats catalanes
que desenvolupen programes de voluntariat.
Proposen crear sinèrgies, compartir informació, participar en actes i esdeveniments amb la
resta d’universitats per tal de realitzar reportatges i entrevistes en profunditat per fer visibles
aquells projectes, programes i iniciatives del món universitari. També fan un recull d’entitats,
organitzacions i institucions que serviran de referència per generar continguts.
Es planteja un seguit d’accions: una trobada trimestral participativa amb els agents que
col·laboren habitualment, una llista de distribució amb aquests agents i una reunió setmanal
amb l’equip tècnic.
També proposen realitzar un seguiment i avaluació a partir d’indicadors quantitatius i qualitatius
mitjançant aquests indicadors: dinamització de continguts, incorporacions de novetats del
sector associatiu i difusió i treball en xarxa.
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Empresa

Puntuació

Fundació Pere Tarrés
o

7

la diversitat de formats i tipologia de contingut (fins un màxim de 8
punts),


Es valorarà la proposta de diversificació de formats dels
continguts, valorant positivament la proposta de formats
audiovisuals dels continguts (fins un màxim de 4 punts).



Es valorarà la proposta d’incrementar el nombre de continguts
especials (reportatges, entrevistes i llistats) en còmput anual,
atorgant-se fins un màxim de 4 punts d’acord amb els barems
següents
Increment del 5%: 1 punt
Increment fins al 10%: 2 punts
Increment fins al 15%: 3 punts
Increment superior al 15%: 4 punts






Fundació Pere Tarrés presenta la següent proposta:
En relació amb la proposta de la diversificació de continguts, proposen introduir formats
multimèdia com: vídeos d’elaboració pròpia, infografies, imatges pròpies i clips. (3 punts)
Pel que fa a la proposta d’incrementar el nombre de continguts especials (reportatges,
entrevistes i llistats) garanteixen l’augment superior a un 15%. (4 punts)

Diversitat de formats i tipologia de continguts (fins a un màxim
de 8 punts)

Fundació Pere Tarrés

Diversificació de formats (fins a un màxim de 4 punts)

3 punts

Increment de continguts (fins a un màxim de 4 punts)

4 punts

Total:

7 punts

•

Proposta de pla de difusió de la plataforma xarxanet.org (fins un màxim 10
punts).
Es valorà la proposta de pla de difusió i dels impactes comunicatius previstos,
valorant positivament la proposta vinculada a la difusió a través de les xarxes
socials, per tal de fer arribar la informació del servei i de la plataforma a un major
i més divers nombre de persones, d’acord amb els següents barems:
o
o

Quantitat i la qualitat de la proposta (Màxim 5punts)
Abast territorial i sectorial (Màxim 5 punts)

Fundació Pere Tarrés presenta la següent proposta:
D’entrada, les xarxes socials (comptes a Twitter i Facebook) pròpies de l’entitat, els butlletins
de l’entitat configuren els canals de comunicació per a la promoció i difusió de la plataforma
Xarxanet. Es valora positivament, que l’entitat proposi els seus canals de comunicació propis.
(4 punts)
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En relació amb l’abast territorial i sectorial, es proposen dues estratègies: en primer lloc, a nivell
del teixit associatiu per arribar a les entitats de totes les temàtiques mitjançant algunes
d’aquestes actuacions previstes: presència en actes universitaris i de voluntariat juvenil,
presentació de Xarxanet a les oficines de solidaritat, contacte directe amb les entitats i oficines
de solidaritat i difusió mitjançant els canals propis; en segon lloc, a nivell territorial proposen
aquestes actuacions: l’assistència a actes celebrats per tot el territori i la presència equilibrada
del territori en els continguts publicats. (4 punts)

Proposta de pla de difusió de la plataforma xarxanet.org (fins
un màxim 10 punts).
- Quantitat i la qualitat de la proposta (fins a un màxim de 5
punts)

Fundació Pere Tarrés
4 punts

- Abast territorial i sectorial (fins a un màxim de 5 punts)

4 punts

Total:

8 punts

•

Proposta de participació en el projecte a nivell global (fins un màxim de 5 punts)

Es valorarà la proposta d’interacció i col·laboració amb la resta d’agents que participen
en el projecte global xarxanet.org
Fundació Pere Tarrés presenta la següent proposta:
Mantenir un estret lligam amb totes les persones que formen part de Xarxanet: coordinació,
redactors i representants de la DGACC i formar part activa dels diversos espais com el consell
de redacció setmanal, taller trimestral del taller de tècnics i les reunions tècniques promogudes
per la DGACC. A més a més, proposen dur a terme dinàmiques grupals en espais diferents i
crear espais per compartir experiències professionals.
Empresa
Fundació Pere Tarrés

Puntuació
4
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QUADRE RESUM CRITERIS DEPENDENTS DE JUDICI DE VALOR (SOBRE B)
Fundació Pere Tarrés

Proposta tècnica del projecte (fins a un màxim de 45 punts)

subtotal

total

Proposta d’elaboració i gestió dels continguts (fins a un màxim de
30 punts)

22

- la idoneïtat de la proposta de continguts (fins a un màxim de 12 punts)

8

Transversalitat (fins a un màxim de 4 punts)

3

Interès temàtic (fins a un màxim de 4 punts)

4

Naturalesa innovadora ((fins a un màxim de 4 punts)

1

- la proposta de gestió de generació dels continguts (fins a un màxim de
10 punts)

7

- la diversitat de formats i tipologia de continguts (fins a un màxim de 8
punts)

7

7

Diversificació de formats (fins a un màxim de 4 punts)

3

Increment de continguts (fins a un màxim de 4 punts)
Increment del 5%: 1 punt
Increment fins al10%: 2 punts
Increment fins al 15%: 3 punts
Increment superior al 15 %: 4 punts

4

Proposta de pla de difusió de la plataforma xarxanet.org (fins un
màxim 10 punts).

8

- Quantitat i la qualitat de la proposta (fins a un màxim de 5 punts)

4

- Abast territorial i sectorial (fins a un màxim de 5 punts)

4

Proposta de participació en el projecte a nivell global (fins a 5
punts)

4

Puntuació màxima (45 punts)

34

CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (SOBRE C): fins a un màxim de 55
punts
2. Oferta econòmica (fins a 55 punts)
Quadre resum sobre la puntuació de les ofertes econòmiques. Màxim 55 punts
Licitador
Fundació Pia Institut Pere
Tarrés d’Educació en l’Esplai

Oferta sense IVA
8.054,56€

Puntuació
55
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QUADRE RESUM DE PUNTUACIONS DELS CRITERIS DEPENDENTS D’UN JUDICI DE
VALOR (SOBRE B) I DELS CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (SOBRE C)
Fundació Pere Tarrés

Proposta tècnica del projecte (fins a un màxim de 45 punts)

subtotal

total

Proposta d’elaboració i gestió dels continguts (fins a un màxim de
30 punts)

22

- la idoneïtat de la proposta de continguts (fins a un màxim de 12 punts)

8

Transversalitat (fins a un màxim de 4 punts)

3

Interès temàtic (fins a un màxim de 4 punts)

4

Naturalesa innovadora ((fins a un màxim de 4 punts)

1

- la proposta de gestió de generació dels continguts (fins a un màxim de
10 punts)
- la diversitat de formats i tipologia de continguts (fins a un màxim de 8
punts)
Diversificació de formats (fins a un màxim de 4 punts)

7
7

7

3

Increment de continguts (fins a un màxim de 4 punts)
Increment del 5%: 1 punt
Increment fins al10%: 2 punts
Increment fins al 15%: 3 punts
Increment superior al 15 %: 4 punts

4

Proposta de pla de difusió de la plataforma xarxanet.org (fins un
màxim 10 punts).

8

- Quantitat i la qualitat de la proposta (fins a un màxim de 5 punts)

4

- Abast territorial i sectorial (fins a un màxim de 5 punts)

4

Proposta de participació en el projecte a nivell global (fins a 5
punts)

4

Puntuació màxima (45 punts)

Oferta econòmica (fins a 55 punts)
Import de sortida (IVA exclòs): 9.477,00€
Percentatge de baixa

34
8.054,56€
15,01%

Puntuació criteris quantificables de forma automàtica (màxim 55 punts)

55

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS JUDICI VALOR I QUANTIFICABLES
AUTOMATICAMENT (màxim 100 punts)

89 punts

L’oferta no compleix els requisits per ser considerada com anormalment baixa, d’acord amb els
criteris previstos al plec de clàusules administratives particulars.
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CARACTERÍSTIQUES DE L’OFERTA AMB LA MILLOR RELACIÓ QUALITAT-PREU:
Nom de l’empresa: Fundació Pia Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai
Import ofert màxim sense IVA: 8.054,56€
21% d’IVA: 1.691,47€
Import ofert màxim, IVA inclòs: 9.746,03€
Termini d’execució: De l’1 de gener, o des de l’endemà de la signatura del contracte si fos
posterior, fins al 31 de desembre de 2019.
Termini de garantia: 1 mes

Barcelona, 8 de juliol de 2019

CPISR-1 C
Eva Maria
Ribera
Sendra

Firmado digitalmente por CPISR-1
C Eva Maria Ribera Sendra
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Departament de Treball
Afers Socials i Famílies,
ou=Direcció General d'Acció Cívica
i Comunitària, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
sn=Ribera Sendra,
givenName=Eva Maria,
serialNumber=40970134G,
cn=CPISR-1 C Eva Maria Ribera
Sendra
Fecha: 2019.07.09 11:31:34 +02'00'

Eva Ribera i Sendra
la cap de Servei de Promoció
de l’Associacionisme i el Voluntariat

Signat digitalment per
CPISR-1 C Bernat Valls Fuster
Data: 2019.07.09 12:48:46
+02'00'
Vist i plau,
Bernat Valls i Fuster
Director general d’Acció Cívica i
Comunitària
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ANNEX
QUADRE RESUM PUNTUACIONS
CONCTRACTE DELS SERVEIS DE GENERACIÓ, GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DE
CONTINGUTS TRANSVERSALS ESPECÍFICS AL WEB XARXANET.ORG (BE-2018-3333)
LOT 5 (CONTINGUTS TRANSVERSALS SOBRE VOLUNTARIAT UNIVERSITARI)
Fundació Pere Tarrés

Proposta tècnica del projecte (fins a un màxim de 45 punts)

subtotal

total

Proposta d’elaboració i gestió dels continguts (fins a un màxim de
30 punts)

22

- la idoneïtat de la proposta de continguts (fins a un màxim de 12 punts)

8

Transversalitat (fins a un màxim de 4 punts)

3

Interès temàtic (fins a un màxim de 4 punts)

4

Naturalesa innovadora ((fins a un màxim de 4 punts)

1

- la proposta de gestió de generació dels continguts (fins a un màxim de
10 punts)
- la diversitat de formats i tipologia de continguts (fins a un màxim de 8
punts)
Diversificació de formats (fins a un màxim de 4 punts)

7
7

7

3

Increment de continguts (fins a un màxim de 4 punts)
Increment del 5%: 1 punt
Increment fins al10%: 2 punts
Increment fins al 15%: 3 punts
Increment superior al 15 %: 4 punts

4

Proposta de pla de difusió de la plataforma xarxanet.org (fins un
màxim 10 punts).

8

- Quantitat i la qualitat de la proposta (fins a un màxim de 5 punts)

4

- Abast territorial i sectorial (fins a un màxim de 5 punts)

4

Proposta de participació en el projecte a nivell global (fins a 5
punts)

4

Puntuació màxima (45 punts)

Oferta econòmica (fins a 55 punts)
Import de sortida (IVA exclòs): 9.477,00€
Percentatge de baixa

34
8.054,56€
15,01%

Puntuació criteris quantificables de forma automàtica (màxim 55 punts)

55

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS JUDICI VALOR I QUANTIFICABLES
AUTOMATICAMENT (màxim 100 punts)

89 punts

9/9

