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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE LA GESTIÓ DE
L'OFICINA TÈCNICA I COMERCIAL DE L'OFICINA DE LA FIRA
AVÍCOLA DE LA RAÇA PRAT
Data: 17 de maig de 2021
MESA VIRTUAL
Composició:
-

President:
Sr. Juan Carlos Moreno Roig, tinent d’Alcalde de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic.

-

Vocals:
Sra. María Cacharro López, la secretària de la Corporació.
Sra. Maribel Rivero del Hoyo, Interventora acctal de la Corporació.
Sra. Agustina Rodríguez Sancho, cap de la Secció d’Activitat Econòmica.
Sr. Vicenç Tirado Zaragoza, tècnic responsable de l’àmbit del Comerç i Fira.

-

Secretària Sra. Rosa Fuixart Gubianas, Cap de Serveis de Contractació i Patrimoni.

L’objecte de la sessió és proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del
Servei de la gestió de l'oficina tècnica i comercial de l'Oficina de la fira Avícola de
la Raça Prat, amb un pressupost base de licitació de 15.750€, IVA exclòs, a favor de
l’empresa que hagi presentat la millor oferta de conformitat amb l’establert a l’art. 145
LLCSP.
Obert l’acte, la Secretària de la Mesa dona compte de la clàusula relativa als criteris
d’adjudicació del Plec de clàusules administratives particulars.
De conformitat amb l’informe emès per la cap de la secció d’Activitat Econòmica de data 13
de maig de 2021, consistents en la valoració de les propostes en base als criteris
d’adjudicació establerts en el plec de clàusules administratives, el contingut dels quals es
reprodueix literalment a continuació:
“
INFORME RELATIU A LA VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA I RESULTAT FINAL.
OBJECTE DEL CONTRACTE:
Contractar el servei per la gestió de l’Oficina tècnica i comercial de la Fira Avícola de la
Raça Prat que organitza l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
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El servei de gestió de l’Oficina tècnica i comercial de la Fira Avícola inclou: el servei
d’informació i difusió sobre la Fira Avícola, l’atenció als expositors, el servei de
documentació tècnica i creació de planells per l’organització de l’activitat firal, la gestió
comercial de la contractació dels estands i parades de la Fira, la gestió de la facturació i
control del pagament dels serveis contractats per part dels expositors, el tancament
comptable dels serveis facturats a expositors i donar suport i assistència tècnica, en
general, a l’organització de la Fira Avícola de 2021 i, en cas de pròrroga, de 2022.
PROPOSTES ECONÒMIQUES PRESENTADES:
FR PUBLIFIRES S.L., B66201427, que presenta una proposta econòmica de 15.400,00
€, IVA exclòs (18.634,00 €, IVA 21% d’inclòs).
Només es presenta una empresa.
RESULTAT DE LA VALORACIÓ
Criteris objectius avaluables de forma automàtica (màxim 100 punts)
1. Criteri Econòmic, màxima puntuació 75 punts:
1.1. Proposta econòmica del servei (màxima puntuació 75 punts)

X=

1-

Oferta a valorar –Millor oferta
Oferta de sortida

x 75 punts

Es considerarà que pot incórrer en preu anormal o desproporcionat aquelles
ofertes que siguin 5 unitats percentuals per sota de la mitjana de les ofertes
presentades. La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les
ofertes admeses a la licitació, llevat de l’oferta més alta i la més baixa, que no es
tindran en compte per a l’esmentat càlcul. No obstant això, quan el nombre d’ofertes
admeses sigui inferior a cinc, per calcular la mitjana es tindran en compte totes les
ofertes i en cas de presentar-se una sola oferta, quan sigui 10 unitats percentuals
per sota del pressupost màxim de la licitació.
2. Criteris qualitatius avaluables automàticament, màxima puntuació fins 25
punts.
S’estableix el criteri qualitatiu relacionat amb l’experiència del personal per la
prestació d’aquest servei ja que la qualificació professional necessària i la seva
experiència en la prestació de serveis d’organització d’activitat firals, és bàsica per la
bona execució del servei.


Experiència professional en organització d’activitats firals, fires-mercats,
mostres comercials, activitats de dinamització i d’altres d’igual o similars
característiques. Fins un màxim de 10 punts
Experiència professional en l’organització de fires, fires mercats, activitats de
dinamització o similars a partir de 2 anys: 1 punt per cada any treballat fins un
màxim de 10 punts.
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Formació específica com a organitzador firal del encarregat/a d’execució
del contracte: formació mesures per la reducció del contagi per la covid19 dels sectors de fires, fires mercat i congressos i/o dels sectors
restauració i comerç; formació especialitzada en edició i disseny;
formació en l’àmbit del màrqueting, publicitat, promoció comercial i
promoció turística. Aquesta formació s’haurà d’acreditar mitjançant certificats o
informes expedits per l’òrgan competent en el cas de serveis que s’hagin realitzat
en el sector públic o mitjançant declaració signada, en el cas dels serveis
realitzats en el sector privat, pel representant legal de l’empresa licitadora.
Per cada curs o formació específica que s’acrediti 1 punt. Fins un màxim de 10
punts.



Millores de la gestió amb aplicatius i software informàtic per a l’edició i
disseny, planificació i organització de la de l’activitat firal. Fins a 5 punts
Puntuació per a les propostes tècniques de millora de la gestió amb un software
d’edició i disseny Adobe Illustrator, SketchUp Pro, AutoCAD o d’altres similars, que
presentin els millors recursos de representació gràfica, infogràfica o de disseny.
Les propostes han de descriure detalladament quins sistemes i software informàtic
s’ofereix, la versió, compatibilitats i utilitats tècniques que pot oferir pel disseny,
3D, infografia o art digitals. S’haurà d’acreditar les millores que s’aporten
mitjançant declaració responsable.
Per cada millora 1 punt fins a un màxim de 5 punts.

1. Per la proposta econòmica
FR PUBLIFIRES S.L., que presenta una proposta econòmica de 15.400,00 €, IVA exclòs
(18.634,00 €, IVA 21% d’inclòs), rep un total de 75 punts per que ha estat la única
oferta presentada.
2. Criteris qualitatius avaluables automàticament, màxima puntuació fins 25
punts.
2.1. Per l’experiència professional en organització d’activitats firals, firesmercats, mostres comercials, activitats de dinamització i d’altres d’igual o
similars característiques
FR PUBLIFIRES S.L per acreditar més de 10 anys d’experiència en l’organització
d’activitats firals per a diferents ajuntaments entre els anys 1994 i 2020: en els
ajuntament de Castelldefels entre 1995 i 1996; Sant Joan Despí des de 1997 a 2002; en
Viladecans des de 1994 fins a 2015 i acreditant haver prestats serveis en l’organització
de la Fira Avícola a l’ajuntament del Prat de Llobregat, des de l’any 2011, obté la
puntuació màxima de 10 punts.
2.2. Per la formació específica com a organitzador firal del encarregat/a
d’execució del contracte:
L’encarregada de l’execució del contracte, la Sra. Fabiola Romero Suárez per acreditar
correctament fins a 11 cursos de formació en diferents sectors: en l’activitat turistica,
formació en mesures prevenció covid en turisme, allotjaments turístics, activitats de
lleure i restauració, formació en pla de màrqueting digital, etc obté 10 punts.
2.3. Per les millores de la gestió amb aplicatius i software informàtic per a
l’edició i disseny, planificació
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FR PUBLIFIRES S.L no acredita suficientment cap millora de la gestió i només s’acredita
disposar dels coneixements tècnics en eines d’edició digital ILLUSTRATOR, AUTOCAD
necessaris per a la gestió de l’activitat. Per aquest criteri obté 0 punts.
Davant dels antecedents, atenent que només s’ha presentat una empresa, es proposa a
l'empresa FR PUBLIFIRES S.L., per haver obtingut una puntuació de 95 punts, amb
un import d'adjudicació de 15.400,00 €, IVA exclòs (18.634,00 €, IVA 21% d’inclòs).
En el següent quadre es detallen les valoracions totals dels criteris automàtics:
CRITERIS AUTOMÀTICS, fins a un màxim de 100
FR PUBLIFIRES S.L
punts
1.1. Per la proposta econòmica, , fins a 75 punts
2.

75 punts

Criteris qualitatius avaluables automàticament,
màxima puntuació

2.1.

Experiència professional, fins a 10 punt

2.2.

Formació específica com a organitzador firal del
encarregat/a d’execució del contracte, fins a 10
punts

2.3.

Millores de la gestió amb aplicatius i software
informàtic per a l’edició i disseny, planificació, fins
a 5 punts

SUMA TOTAL

10 punts
10 punts

0 punts

95 punts

La Mesa dona la seva conformitat, i a la vista de les propostes i de l’Informe de valoració
emès per la cap de la secció d’Activitat Econòmica de data 13 de maig de 2021, en
compliment del que disposa l’article 150 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic,
proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de Servei de la gestió de
l'oficina tècnica i comercial de l'Oficina de la fira Avícola de la Raça Prat, a favor de
l’empresa FR Publifires, SL, amb NIF núm. B66201427.
S’ha donat compliment a l’establert als articles 140 i 150 de la LLCS en referència al
compliment de la documentació acreditativa del requisits previs a l’adjudicació.
Finalitzat l’acte, es signa aquesta acta per la Secretària de la Mesa, l’interventora accidental,
la Secretària de la corporació i el President, que en donen fe.
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