Identificació de l’expedient:
2017/2132
8 de juny de 2017
AJUNTAMENT DE PREMIA DE DALT
Contractació de la gestió del servei de Teatre Musical

INFORME TÈCNIC:
Assumpte: Contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de la gestió del
servei de Teatre Musical de Premià de Dalt
La senyora Elisenda Gummà Bertran, Coordinadora de la regidoria d’ensenyament, en
relació amb la contractació de la gestió del servei de Teatre Musical, emet el següent
INFORME
En data 16 d’octubre de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar l’inici del
procediment de contractació de la gestió del servei de Teatre Musical al municipi,
mitjançant un concurs i procediment obert.
En data 30 d’octubre de 2017, va sortir publicat al BOPB l’anunci de la licitació.
S’han presentat 2 empreses.
En data 16 de novembre de 2017 a les 13:45 hores, es va dur a terme l’acte d’obertura
dels sobres ‘A’. D’acord amb el que consta a l’acta, totes les empreses que van
presentar-se van ser acceptades a la licitació.
En data 22 de novembre de 2017 a les 10.00h, es va dur a terme l’obertura dels
sobres ‘B’, amb la documentació tècnica que depèn d’un judici de valor.
El sobre ‘B’ conté la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que
depenguin d’un judici de valor, tal com indica les bases haurà de complir els punts que
a continuació es mencionen i es valorarà amb la puntuació que s’indica a les bases.
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“El sobre “B” portarà la menció "Documentació tècnica relativa als criteris
d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor per a la contractació de la gestió del
servei Teatre Musical Municipal de Premià de Dalt, presentada per.....” i haurà de
contenir la documentació relativa als criteris de valoració següents:
Projecte de la gestió del servei (d’un màxim de 40 pàgines, a una sola cara) que
contingui, com a mínim la informació per a la valoració dels següents apartats:
1.
2.
3.
4.

Qualitat del projecte educatiu
Gestió de Recursos Humans
Gestió econòmica
Obertura al municipi”

Els criteris per a la valoració del sobre B, queden especificats a l’apartat 13. Es
valorarrà amb una puntuació màxima de 20 punts distribuïts de la següent manera:





Qualitat del projecte educatiu. Metodologia.....
Gestió de recursos humans...............................
Gestió econòmica.............................................
Obertura al Municipi........................................

Fins a 8 punts
Fins a 6 punts
Fins a 2 punts
Fins a 4 punts

1. Qualitat del projecte educatiu
Punts forts
- S’especifiquen els objectius propis de la matèria i estan molt desenvolupats i
especificats
- Contempla, a més objectius de creixement personal, grupals i de convivència
- S’especifica l’oferta formativa de diferents grups d’edat i contempla activitats
en període de vacances
- Es contempla un curs de Gospel familiar que, entre d’altres, té com a objectiu
reforçar vincles entre pares i fills
Punts febles
- No s’especifica la relació amb les famílies d’infants i joves inscrits
- No contempla si es durà a terme disminucions de ràtios
- No contempla com es durà a terme la integració
- No contempla propostes d’avaluació del servei
VALORACIÓ. 4 punts
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2. Gestió de Recursos Humans
Punts forts

Punts febles
- No s’especifica activitats amb personal extern especialitzat
- No s’especifica organització dels cursos
VALORACIÓ. 1 punts

3. Gestió econòmica
Punts forts
-Es planteja un descompte en les activitats familiars
Punts febles
- No s’especifica com es durà a terme la gestió administrativa
VALORACIÓ. 0’5 punts

Obertura al municipi
Punts forts
- Proposa activitats obertes al municipi
-Planteja una coordinació amb les regidories per a dur a terme projectes
conjunts
Punts febles
- No s’especifica
VALORACIÓ. 1 punts

VALORACIÓ GLOBAL: 6’5
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- La persona que durà a terme l’activitat és un professional amb una llarga
trajectòria professional
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S’exclou del procés de licitació la SRA. MARIA TORRAS PAREJA, SL atès que inclou dins
del contingut del sobre “B” la proposició econòmica corresponent al sobre “C”.

D’aquestes puntuacions s’obté el següent ordre de classificació de les empreses que
s’han presentat a aquesta licitació.
Ordre
1r
2n

Empresa
Sr. CARLES GRAMAJE MARTÍNEZ
SRA. MARIA TORRAS PAREJA, SL

Puntuació global SOBRE “B”
6’5
-

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge a la data que hi figura

Elisenda Gummà Bertran
Coordinadora d’Ensenyament
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D’acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic es tracta d’una errada no
esmenable.
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