DECRET DE LA PRESIDÈNCIA
Olot, la Garrotxa, a data de la signatura electrònica
Antecedents
El Consell de Presidència en la sessió duta a terme el dia 15 de desembre de 2021, va aprovar
l’expedient de contractació del servei de conceptualització i disseny d’una campanya institucional per
comunicar i difondre el nou model de gestió de residus a la Garrotxa i fomentar la recollida selectiva de
residus municipals a la Garrotxa, mitjançant procediment obert., per un valor estimat de 22.260,00
euros.
Una vegada esgotat el termini de presentació d’ofertes, que finalitzava el dia 11 de gener de 2022 a les
23:59h, es van presentar a la licitació les següents ofertes:


ÀLEX CASES MATABOSC, amb NIF 43633679B, i domicili al carrer de la Força,2, 1a, codi postal
17004 de Girona (Girona) (Registre d’entrada E2022000202 de 11.01.2022).



LAURA RIERA ROURA, amb NIF 33945923Q, i domicili al carrer Pare Gallissà, 27, 2, 1, codi postal
08500 de Vic (Barcelona) (Registre d’entrada E2022000203 de 11.01.2022).

El 14 de gener de 2021 té lloc l’acte d’obertura del sobre A (documentació administrativa), resultant
admesos els dos licitadors. En data 19 de gener de 2022 té lloc l’obertura del sobre B (proposta tècnica)
i es trasllada la documentació a la responsable del contracte per tal que en pugui fer la valoració.
En data 26 de gener de 2022, la tècnica responsable del contracte emet informe de valoració de la
proposta tècnica que conclou el que es transcriu a continuació:
“Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judicis de valor (45
punts)


ÀLEX CASES MATABOSC

1. Idea i concepte creatiu: 6 (màxim 10 punts). Claim original, en to “garrotxí”, allunyat del to
institucional però amb una idea que pot generar interès o curiositat. A l’utilitzar-se un to massa “garrotxí”
pot excloure a una part de la població de la Garrotxa (gent que fa poc que viu al territori)..
2. Missatge: 6 (màxim 9 punts). El missatge mostra els efectes negatius de continuar sense reciclar,
que té gran impacte, però es queda en la part superficial del sistema de reciclatge que s’està implantant
a la Garrotxa i fa menció de manera secundària al nou sistema de gestió de residus o com els impostos
que paguen els ciutadans reverteixen en la millorar del medi ambient. Valorem molt positivament la
inclusió a la campanya de diferents sectors productius amb pes específic a la Garrotxa, però, alhora, a la
proposta caldria identificar més l’àmbit domèstic i familiar, sense focalitzar tant la proposta en
determinats sectors econòmics, perquè aquests tenen un sistemes de recollida de residus diferents als
de la població en general. Missatge original i adaptat a la realitat comarcal.
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3. Disseny i estètica: 7 (màxim 9 punts). Estètica cuidada i que utilitza una paleta de colors que, de
manera inconscient, ens trasllada als colors dels contenidors. Pictogrames atractius i estètica neta i
clara per a tots els públics objectius.
4. Integració i coherència entre la imatge audiovisual i la imatge gràfica: 3 (màxim 4 punts).
Integració entre espot i material gràfic correcta. La presència dels tres targets podria està definida de
forma més clara, però la imatge s’adapta molt bé a tots els públics proposats.
5. Adequació, potencial i abast de l’estratègia de comunicació adreçada als col·lectius
potencialment beneficiaris: 6 (màxim 9 punts). A la part audiovisual manca una presència més
evident de població en general (residu domèstic) i manca més presència infantil-juvenil, que si que es
reflecteix a la proposta de falques, amb una valoració positiva de la proposta presentada. La proposta de
difusió és molt adequada, tot i que l’acció de l’esquela, com a proposta complementària, la considerem
no adequada per aquest tipus de campanya.
6. To i estil: 3 (màxim 4 punts): To directe i impactant. Ens interpel·la a actuar i ens vincula amb el
territori. És un estil que juga amb la pertinença al territori i la necessitat de cuidar-lo per mantenir la seva
singularitat, fet que pot generar més impacte entre la població local. Els targets es poden sentir molt
identificats amb la realitat que presenten els personatges a la proposta gràfica i audiovisual,
TOTAL PUNTS JUDICIS DE VALOR PROPOSTA ÀLEX CASES MATABOSC: 31 punts.


LAURA RIERA ROURA

1. Idea i concepte creatiu: 4 (màxim 10 punts): La idea ens trasllada a altres campanyes i presenta
poc un impacte en relació a la seva originalitat per als receptors del missatge. El concepte creatiu es
centra principalment en conseqüències negatives “macros” en la seva primera part, mostrant catàstrofes
naturals que poden no connectar amb el públic garrotxí. És correcte per situar al receptar en els efectes
de la crisi climàtica, però la proposta queda molt allunyada de la comarca.
2. Missatge: 4 (màxim 9 punts). Tot i que el missatge és vigent, el missatge no dona un pas més enllà
en l’estratègia comunicativa del Consell Comarcal. La proposta audiovisual, tot i que busca l’impacte,
per oferir imatges de catàstrofes naturals d’arreu, malauradament, a nivell audiovisual estem acostumats
a rebre aquests impactes diàriament a través dels mitjans de comunicació. Aquest fet pot no empènyer a
actuar a nivell local perquè es queda en nivells molt globals. També, la proposta es queda en la part
superficial del sistema de reciclatge que s’està implantant a la Garrotxa i fa menció de manera
secundària al nou sistema de gestió de residus o com els impostos que paguen els ciutadans
reverteixen en la millorar del medi ambient. Missatge massa global.
3. Disseny i estètica: 5 (màxim 9 punts). El disseny proposat a la part audiovisual adopta una estètica
documental i exposa algunes catàstrofes naturals no habituals a la Garrotxa (erupció de volcà de la
Palma, contaminació de l’aire per alta industrialització, etc...). Traslladar la idea d’emergència climàtica
és correcta, però el protagonisme dels desastres naturals globals agafen massa pes a la proposta. La
proposta gràfica (mitjans exteriors, internet) mostra una estètica més propera al territori amb detalls més
locals, tot i que moltes dels claims utilitzats ja són habituals en altres territoris (per. ex: Besalú Objectiu
Residu Zero). El logotip proposat (Reinicia’t) és poc original i amb baix impacte.
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4. Integració i coherència entre la imatge audiovisual i la imatge gràfica: 2 (màxim 4 punts).
Integració entre espot i material gràfic no del tot coordinada. Ens manca un lligam entre la part
audiovisual i el material gràfic per crear una identitat de campanya amb més potència.
5. Adequació, potencial i abast de l’estratègia de comunicació adreçada als col·lectius
potencialment beneficiaris: 5 (màxim 9 punts). Estratègia correcta, segons el que es va demanar a la
proposta. Es valora positivament alguna estratègia complementaria plantejada, amb activitats per a
targets molt concrets i amb un alt grau d’originalitat, tot i que caldria analitzar el cost-benefici d’alguna
activitat plantejada. Manca una identificació més evident de la campanya general entre els targets
establerts.
6. To i estil: 2 (màxim 4 punts): To d’urgència que busca fer reaccionar. Eines narratives de l’espot
correctes, però que es queden en un àmbit general. La idea principal queda lluny del territori, per un
missatge poc concret adreçat a la població garrotxina. Pot no generar una identificació amb el territori i
la realitat de la comarca.
TOTAL PUNTS JUDICIS DE VALOR PROPOSTA LAURA RIERA ROURA: 22 punts.
D’acord amb tot l’anterior, la puntuació de la proposta tècnica de les empreses licitadores ha estat:
ÀLEX CASES MATABOSC, amb CIF 43633679B: 31 punts
LAURA RIERA ROURA, amb NIF 33945923Q: 22 punts
El mateix 26 de gener de 2022 té lloc l’acte d’obertura del sobre C (oferta econòmica) i es trasllada la
documentació a la tècnica responsable perquè pugui ser valorada. En data 21 de març de 2022, s’emet
informe de valoració de les ofertes que conclou amb el que es transcriu a continuació:
“Oferta econòmica:
Licitador
ÀLEX CASES MATABOSC
LAURA RIERA ROURA

Base
19.800 €
18.244 €

IVA
4.158 €
3.831,24 €

Total
23.958 €
22.075,24 €

Puntuació
50,67 punts
55 punts

Puntuació global:
Puntuació
Sobre B- criteris avaluables a través de
judici devalor (45 punts màxim)
Sobre C- criteris avaluables de forma
automàtica (55 punts màxim)
PUNTUACIÓ TOTAL

ÀLEX CASES MATABOSC

LAURA RIERA ROURA

31 punts

22 punts

50,67 punts

55 punts

81,67 punts

77 punts

CONCLUSIONS
Finalitzada la fase de valoració es proposa l’adjudicació del contracte servei de conceptualització
disseny d’una campanya institucional per comunicar i difondre el nou model de gestió de residus a la
Garrotxa i fomentar la recollida selectiva de residus municipals a la Garrotxa, mitjançant procediment
obert, amb una pluralitat de criteris d’ adjudicació, tal i com senyala LCSP de conformitat amb el principi
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de millor relació qualitat-preu a ÀLEX CASES MATABOSC amb CIF 43633679B, que ha obtingut una
puntuació final de 81,67 punts.”
Un cop rebut l’informe tècnic de valoració, la mesa de contractació el recull a l’acta i classifica les ofertes
per odre decreixent. Així, la posició en la qual han quedat les empreses és:
Posició
Empresa
Total puntuació
1
ÀLEX CASES MATABOSC
81,67
2
LAURA RIERA ROURA
77
Tot seguit, la mesa de contractació proposa l'adjudicació del contracte, per haver estat la proposta
econòmicament més avantatjosa per la corporació a ÀLEX CASES MATABOSC.
En data 22 de març de 2022 es requereix a ÀLEX CASES MATABOSC com a primera classificada, que
aporti la documentació necessària per tal de procedir a l’adjudicació del contracte, requeriment que és
contestat correctament.
La interventora del Consell Comarcal ha emès informe en virtut del qual s’acredita que a l’aplicació
pressupostària 2022 11623 22 60200 – Campanya model de gestió de residus, hi ha prevista
consignació suficient per fer front a la despesa.
Considerant que la competència del President per aprovar les adjudicacions ha estat delegada al
Consell de Presidència per decret de 17 de juliol de 2019; que la propera sessió de Consell de
Presidència no es preveu fins el proper 20 d’abril de 2022 i per tal de complir amb el que preveu la
clàusula 18 del PCAP, es proposa avocar la competència per aquest acte donant compte d’aquesta
resolució a la propera sessió de Consell de Presidència que es dugui a terme.
Fonaments de dret
Articles 159 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
Clàusula 18 del PCAP.
Acord de delegació de competències del President al Consell de Presidència de 17 de juliol de 2019.
Per tot l’anterior,
Decreto:
1. Avocar la competència per aquest acte.
2. Aprovar i declarar vàlida la licitació.
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3. Adjudicar el contracte, per haver estat la proposta econòmicament més avantatjosa a ÀLEX CASES
MATABOSC, amb NIF 43633679B.
El preu d’adjudicació s’estableix en 23.958,00 € IVA inclòs, que es desglossen en 19.800,00 € de
base imposable i 4.158,00 € d’IVA calculat al 21%.
4. Disposar la despesa a càrrec a l’aplicació pressupostària 2022 11623 22 60200 – Campanya model
de gestió de residus.
5. Requerir a l’empresa adjudicatària del contracte per tal que, dins del termini de 15 dies hàbils
comptats des de l’endemà de la notificació d’aquests acords als diferents licitadors i la seva
publicació al perfil del contractant, procedeixi a formalitzar el corresponent contractes administratiu,
sempre en cas que durant aquest termini no es presenti recurs contra aquest acord que en comporti
la suspensió.
6. Donar compte d’aquest Decret a la propera sessió del Consell de Presidència.
Publicitat
1. Publicar aquests acords al Perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes.
Comunicació

1. Notificar aquests acords als licitadors.
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