GENERALITAT DE CATALUNYA

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L’AGÈNCIA CATALANA DE LA
JOVENTUT PER A L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES DE SERVEIS DE LA
CARTERA DE SERVEIS DE LA XARXA NACIONAL D’EMANCIPACIÓ JUVENIL
DURANT L’ANY 2022. SOBRE C.

Expedient contractació: 22/21/PJ/O
Lloc: Agència Catalana de la Joventut (en endavant, ACJ).
Data: 21 d’octubre de 2021.

MEMBRES:
Presidència
La Direcció de Serveis Comuns de l’ACJ.
Per la Secretaria
L’Assessoria Jurídica i Contractació de l’ACJ.
Vocals
Una persona en representació de l’Àrea de Finances.
Una persona en representació de l’Àrea de Programes d’Emancipació de la Direcció de
Programes a la Joventut.
Per la intervenció
Una persona en representació de la Intervenció Delegada al Departament de Drets
Socials.
Per l’Assessoria Jurídica
Una persona en representació de l’Assessoria Jurídica del Departament de Drets Socials.
Custodis del sobre digital
La Direcció de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació de l’ACJ i dues persones
tècniques de l’Àrea.

ANTECEDENTS
1. En data 7 de novembre de 2007, el Consell d’Administració de l’Agència Catalana de la
Joventut (en endavant, ACJ) constitueix la mesa de contractació permanent de l’ACJ.
Aquesta va ser modificada en data 1 de desembre de 2014, publicant-se l’anunci al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6818 de 25.02.2015).
La Mesa de Contractació permanent de l’ACJ està presidida per la persona titular de la
Direcció de Serveis Comuns de l’ACJ i en cas d’absència, vacant o malaltia per un
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Director/a d’Àrea designat per la Direcció General de l’ACJ; una persona de l’Àrea
d’Assessoria Jurídica de l’ACJ actuarà com a secretari/ària, i actuaran com a vocals: una
persona adscrita a la Intervenció Delegada del Departament de Benestar Social i Família
(actual Departament de Drets Socials), una persona llicenciada en dret adscrita a
l’Assessoria Jurídica del Departament de Benestar Social i Família (actual Departament
Drets Socials), una persona de l’Àrea de Finances de l’ACJ i una persona de l’Àrea
proposant del contracte.
En data 5 d’octubre de 2017, la Interventora General de la Generalitat de Catalunya emet
la Instrucció 2/2017, per la qual els interventors no han d’assistir a les meses de
contractació de les licitacions de les entitats del sector públic no sotmeses a fiscalització
prèvia, d’acord amb els articles 109 i 320 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic i en relació amb l’article 71 del text refós de la Llei de Finances Públiques de
Catalunya.
2. En data 29 de juliol de 2021 la Direcció de Programes de la Joventut informa sobre la
necessitat d’iniciar un expedient de contractació dels serveis de la cartera de serveis de la
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil durant l’any 2022 i que en data 19 d’agost de 2021
la directora General de l’ACJ incoa l’expedient 22/21/PJ/O per a la tramitació d’aquesta
contractació.
L’expedient es composa de 3 lots:
LOT 1: Educació.
LOT 2: Habitatge.
LOT 3: Salut.
3. En data 7 de setembre de 2021, la directora general de l’Agència Catalana de la
Joventut certifica el crèdit suficient per dur a terme l’actuació, que en data 3 de setembre
de 2021 l’Assessoria Jurídica del Departament de Drets Socials havia informat
favorablement el model de plecs per a l’expedient de contractació. Conseqüentment, en
data 7 de setembre de 2021, es resol aprovar els plecs que regeixen aquesta contractació.
4. En data 8 de setembre de 2021 es publica l’anunci de licitació d’aquest expedient al
perfil del contractant de l’ACJ.
5. El termini de presentació de proposicions mitjançant l’eina del sobre digital s’estableix
fins a les 14h del dia 29 de setembre de 2021. Un cop finalitzat el termini per presentar
proposicions es constata que s’han presentat per mitjans telemàtics (Sobre Digital) les
següents entitats:
Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés d'educació en l'esplai (FUNDACIÓ PERE
TARRÉS), lot 1.
CELOBERT ARQUITECTURA ENGINYERIA I URBANISME, SCCL, lot 2.
MARI CARMEN JIMÉNEZ RUIZ, lot 2.
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6. A les 13.15h del dia 5 d’octubre de 2021 es reuneix la mesa de contractació en Sessió
Privada telemàtica mitjançant eina teams, per dur a terme l’admissió prèvia dels
licitadors de l’expedient 22/21/PJ/O per la contractació dels serveis de la cartera de serveis
de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil durant l’any 2022.
Obert el sobre A, totes les entitats aporten la documentació mínima necessària i per tant
són admeses a tràmit.
Així mateix, es declara desert el lot 3 en no haver-se presentat cap oferta.
7. Seguidament, la Mesa de contractació la Mesa de contractació es reuneix en Sessió
Pública telemàtica mitjançant eina teams, i es procedeix a l’obertura del “Sobre B” de
les propostes admesa a tràmit dels lots 1 i 2 de l’expedient 22/21/PJ/O que contenen
l’oferta tècnica i l’avaluació dels criteris de valoració mitjançant judici de valor. Es proposa
ajornar la Mesa de Contractació fins a una propera reunió, per tal de puntuar les
referències tècniques de les ofertes presentades i no excloses, d’acord amb els criteris
d’adjudicació del Plec de Clàusules Administratives Particulars i del Plec de Condicions
Tècniques de l’expedient.

FETS
PRIMER. A les 13h del dia 21 d’octubre de 2021 es reuneix la Mesa de contractació en
Sessió Privada telemàtica mitjançant eina teams i, a la vista dels informes de la
Direcció de Programes del PNJCat de 20 i 21 d’octubre de 2021 sobre l’assignació de
puntuació relativa a tots aquells criteris l’avaluació dels quals depèn de criteris subjectius
de l’expedient 22/21/PJ/O, s’acorda atorgar la puntuació següent:
Lot 1: Fundació Pere Tarrés, 24,67 punts sobre 48.
Lot 2: Mari Carmen Jiménez Ruiz, 48 punts sobre 48.
Celobert, Arquitectura, enginyeria i urbanisme: SCCL,27,48 punts sobre 48.
SEGON. Seguidament, la Mesa de Contractació es constitueix en Sessió Pública
telemàtica mitjançant eina teams i s’informa als assistents de la puntuació obtinguda en
relació amb els criteris que depenen de judici de valor.
Tot seguit es procedeix a l’obertura del Sobre C, que conté l’oferta econòmica i altres
criteris l’avaluació dels quals no depèn d’un judici de valor (criteris objectius) descrits als
Plecs de Clàusules Administratives i als Plecs de Prescripcions Tècniques.
2.1 L’import màxim d’aquesta licitació és de QUARANTA VUIT MIL EUROS (48.000,00€),
IVA no inclòs.
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LOT 1: Educació: L’import màxim de licitació és de 18.000 euros (divuit mil euros) IVA no
inclòs.
LOT 2: Habitatge: L’import màxim de licitació és de 10.000 euros (deu mil euros) IVA no
inclòs.
Es procedeix a llegir en acte públic les ofertes que presenta l’entitat licitadora de cada lot.
Així, les ofertes presentades pel que fa a la part econòmica (preus unitaris presentats) és
la següent:
Lot 1: La
Fundació Pere Tarrés presenta una oferta econòmica de setze mil trescents trenta-sis euros amb vuitanta cèntims (16.336,80€), IVA no inclós i pels preus unitaris
següents:
● Xerrades i tallers adreçats a persones joves segons demanda. 135,5€/hora, IVA no
inclòs
● Accions de formació als professionals dels serveis de la XNEJ. 135,50€/hora, IVA
no inclòs
● Elaboració dels continguts de materials informatius. 55 €/hora, IVA no inclòs
● Elaboració de guies didàctiques per a la realització de tallers, 55 €/hora, IVA no
inclòs (amb un màxim de 8 hores de dedicació).
Lot 2: Mari Carmen Jiménez Ruiz presenta una oferta econòmica per import de nou mil
nou-cents trenta euros (9.930,00€), IVA no inclòs i pels preus unitaris següents:

● Xerrades i tallers adreçats a persones joves segons demanda. 145€/hora, IVA no
inclòs
● Accions de formació als professionals dels serveis de la XNEJ. 150€/hora, IVA no
inclòs
● Elaboració dels continguts de materials informatius. 55 €/hora, IVA no inclòs
● Elaboració de guies didàctiques per a la realització de tallers, 55 €/hora, IVA no
inclòs (amb un màxim de 8 hores de dedicació).
Celobert, Arquitectura, enginyeria i urbanisme: SCCL presenta una oferta econòmica per
import de nou mil seixanta (9.060,00€), IVA no inclòs i pels preus unitaris següents:

● Xerrades i tallers adreçats a persones joves segons demanda. 140€/hora, IVA no
inclòs
● Accions de formació als professionals dels serveis de la XNEJ. 140€/hora, IVA no
inclòs
● Elaboració dels continguts de materials informatius. 50 €/hora, IVA no inclòs
● Elaboració de guies didàctiques per a la realització de tallers, 50 €/hora, IVA no
inclòs (amb un màxim de 8 hores de dedicació).
●
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Així mateix, es procedeix a llegir la resta de criteris avaluables de forma automàtica que
consten a les ofertes presentades.
Per tal de fer l’avaluació definitiva i ponderar les ofertes d’acord amb els criteris
d’adjudicació del Plec de Clàusules Administratives Particulars, s’acorda ajornar la Mesa
de Contractació fins a una propera reunió.
Atès que no hi ha més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i, en prova de conformitat, el
president i la secretària signen, amb posterioritat, aquesta acta.
Com a president

Com a secretària

Sr. Xavier Navarro i Mercadé

Sra. Rita Bofarull i Ruiz
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