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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
SOBRE C: OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS AUTOMÀTICS
A la ciutat de Barcelona, a les 09:00 hores del dia 20 de setembre de 2021
mitjançant el portal de licitacions electròniques de l’Ajuntament de Barcelona, es
reuneix virtualment mitjançant l’aplicació Jitsi, vàlidament constituïda, la Mesa de
Contractació per al procediment obert per servei de gestió de les xarxes socials del
Monestir de Pedralbes, amb mesures de contractació pública sostenible, amb un
pressupost de 48.400,00 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
40.000,00 euros, pressupost net, i 8.400,00 euros en concepte d'impost sobre el
Valor Afegit al tipus del 21%, amb núm. d’expedient 1354/2021, convocat per
resolució de la gerent de 6 juliol del 2021, publicat al perfil del contractant de la
Generalitat de Catalunya amb un període de licitació del 9 juliol al 27 d’agost de
2021.
Són membres titulars de la Mesa de Contractació:
Presidenta per delegació de data 27 de juliol de 2021: Sra. Lluïsa Pedrosa
Berlanga, Directora de Recursos de l’ICUB.
Vocals:
Vocals: Titulars
1. El Sr. Roger Fibla assessor jurídic

Substituts
Tècnic/a Superior en Dret que
designi

2. La Sra. Anna Boix cap del servei
d'Administració Econòmica de l'ICUB
3. El Sr. Carles Vicente i Guitart
director de Memòria, Història i Patrimoni

Tècnic/a d'Administració econòmica
que designi
Tècnic/a de la Direcció en qui
delegui

Actuarà com a secretària de la Mesa la Sra. Montserrat Oriol i Bellot, secretària
delegada de l’ICUB.
Assisteixen tots els membres titulars de la Mesa de Contractació i es considera
vàlidament constituïda, en observar-se quòrum suficient, d’acord amb l’article 21 del
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment a l’article
326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
La presidenta dona inici a l’acte i es procedeix en primer lloc a la lectura del resultat
obtingut de la valoració de l’arxiu electrònic sobre B, que és el següent:
1. LA3CULTURAL DIGITAL STUDIO, SL - 40,00 punts
2. EL GUATEQUE, AGENCIA DE COMUNICACIÓN, SL - 5,00 punts

Pàgina 1 de 3
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 27/09/2021 a les 12:50, que informa;
Sra. Montserrat Oriol i Bellot, Secretària delegada, el dia 28/09/2021 a les 09:44, que informa.

Exp. 1354/2021

Tot seguit, es procedeix a l’obertura de l’arxiu electrònic C, que conté la
documentació a valorar mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques, per ordre
de registre d’entrada:
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C.1. La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat, és de 35
punts.
Empresa
LA3CULTURAL DIGITAL STUDIO, SL
EL GUATEQUE, AGENCIA DE
COMUNICACIÓN, SL

Oferta Econòmica
s/IVA
32.920,00 €
33.600,00 €

C.2. Per disposar d’un Pla de conciliació laboral i familiar, fins a 10 punts.
La puntuació s’assignarà per la declaració de disposar del pla aprovat amb una
antiguitat superior als 3 mesos anteriors de la publicació de l’anunci de licitació, que
serà comprovat amb caràcter previ a l'adjudicació. Si es disposa de l’esmentat pla
s’atorgaran 10 punts; en cas contrari, la puntuació serà 0.
Empresa

LA3CULTURAL DIGITAL STUDIO, SL
EL GUATEQUE, AGENCIA DE
COMUNICACIÓN, SL

Disposa Pla de
conciliació laboral i
familiar
SI
SI

C.3. Per l’increment d’hores de formació en màrqueting digital per sobre de
l’establert al punt 7.4 del PPT (que estableix 25 hores anuals), fins a 10 punts.

del PPT: 2,5 punts.

del PPT: 5 punts.

del PPT: 7,5 punts.

del PPT: 10 punts.
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Empresa
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LA3CULTURAL DIGITAL STUDIO, SL

EL GUATEQUE, AGENCIA DE
COMUNICACIÓN, SL

Increment d’hores
de formació en
màrqueting digital
8 h de formació en
màrqueting digital
addicionals
8 h de formació en
màrqueting digital
addicionals

C.4. Per l’increment de retransmissions en directe i cobertura
d'esdeveniments d'especial rellevància a partir del calendari previst, per sobre
de l’establert al punt 7.1 del PPT, fins a 5 punts:
iu de la campanya de
Nadal: 2,5 punts.
Nit dels Museus”: 2,5 punts.
Empresa

LA3CULTURAL DIGITAL STUDIO, SL
EL GUATEQUE, AGENCIA DE
COMUNICACIÓN, SL

Increment de
retransmissions i
cobertura
esdeveniments
2 retransmissions
en directe
2 retransmissions
en directe

Es demana a les persones assistents si volen efectuar alguna pregunta o
observació i atès que no se’n formulen, es dona per finalitzat l’acte públic.
I no havent més assumptes per tractar, la presidenta aixeca la sessió del dia
assenyalat a l’encapçalament.
De tot això s’estén la present Acta que firma la presidenta junt amb mi, la secretària,
que dono CONSTÀNCIA.
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