Acta de la Mesa de Contractació d'Obertura de l’arxiu electrònic sobre “C” i proposta
d’adjudicació
Expedient núm.: 290/2022
Procediment: Contracte de serveis d'Espectacles i altres activitats per a les Festes Majors 2022

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DE L’ ARXIU ELECTRÒNIC
«C» PROPOSTA ECONÒMICA I DOCUMENTS RELATIUS A L'OFERTA QUE S’HAGIN DE
QUANTIFICAR DE FORMA AUTOMÀTICA I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Reunits a de l’Ajuntament de la Sénia, el dia 30 de maig de 2022, a les 13.30h, es
constitueix virtualment la Mesa de Contractació per a l'obertura de pliques presentades per
al següent contracte:
Contracte de serveis - Espectacles i altres activitats per a les Festes Majors 2022
Procediment: Obert

Tramitació: Ordinària

Classificació CPV: 923120001

Accepta renovació: No

Tipus de contracte: Serveis
Revisió de preus /
fórmula: No

Accepta variants:
No

Pressupost base de licitació: 52.000€

Impostos: 21%

Total: 62.920€

Valor estimat del contracte: 52.000€

Impostos: 21%

Total: 62.920€

Data d'inici execució:
Agost 2022

Data fi execució: Agost 2022

Durada màxima:
Agost 2022

Garantia provisional: No

Garantia definitiva: Sí

Garantia complementària: No

La composició de la Mesa és la següent:

Vocals:
Fernando Calpe Caballer, secretari interventor de la Corporació.
Laia Sanz Masclans, regidora responsable de l’àrea de Festes Populars*.
Suplent: Pau Garcia Bel, regidor.
Anna Mª Miguel Gilabert, adscrita al departament de Festes Majors.
Suplent: Anna Miralles Verge, funcionària.
Isa Barreda Añón, funcionària adscrita als departaments de Festes Majors i Festes
Populars.
Suplent: Àngel Fabregat Homedes, funcionari.
Secretària de la Mesa: Míriam Muñoz Vidal, funcionària adscrita al departament de
Secretaria.
Secretària Suplent: Isis Maria Miró Solà, adscrita al departament de Secretaria.
*(En el lloc de la regidora Laia Sanz Masclàns, vocal titular, assisteix el regidor Pau Garcia,
vocal suplent).
1.
EXAMEN, ANÀLISI I APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’INFORME DE
VALORACIÓ DELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR ELABORAT PELS
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President: Fernando Bel Vidal, regidor responsable de l’àrea de Festes Majors.
Presidenta suplent: Araceli Michavila Arnau, regidora.

TÈCNICS DEL DEPARTAMENT DE FESTES MAJORS.
Els criteris de valoració que es tindran en compte per a l’avaluació de les ofertes
presentades són els següents:
-Criteris la ponderació dels quals depengui d'un judici de valor (Màx. 10 punts): Qualitat de
les actuacions: Aquest apartat es valorarà discrecionalment a la mesa de contractació
tenint en compte, entre d’altres la qualitat musical, l’àmbit geogràfic, actuacions anteriors a
les festes de la Sénia, i repercussió pública dels artistes.
La secretària de la Mesa exposa el contingut de l’informe de valoració dels criteris
sotmesos a judici de valor corresponents a l’empresa licitadora admesa. En l’informe es fa
constar el següent:
“L’objecte de la present valoració són les 6 orquestres que actuaran durant les nits de ball
que tindran lloc en el marc de les Festes Majors 2022.
Enguany, només comptem amb una empresa interessada en participar a l’oferta de serveis
d’espectacles per a les nits de Festes Majors de 2022, sent aquesta Grupo Maestrat
Carpas Espectaculos y Eventos SL.
Així mateix, informem que aquesta empresa compleix amb tots els requisits d’adjudicació
oferint les 6 orquestres que se sol·liciten al Plec del concurs, per tant, Grupo Maestrat
Carpas Espectaculos y Eventos SL obté el màxim de puntuació establert dintre dels criteris
que depenen d’un judici de valor: 10 punts.”
S’aprova per unanimitat dels membres de la Mesa el contingut de l’informe de valoració
dels criteris sotmesos a judici de valor.

2. OBERTURA DE SOBRE I QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ QUE INCLOU LA
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I LA QUE S’HA DE VALORAR MITJANÇANT CRITERIS
AUTOMÀTICS I CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES
Essent les 13.35h dos dels custodis sol·liciten les paraules clau per a l’accés a l’obertura
del sobre C, que fa referència a la documentació relativa a la proposta econòmica i la que
s'hagi de quantificar de forma automàtica.
Atès que la baixa no tindrà cap tipus d’efecte en relació a la valoració de l’empresa, la
licitació tindrà en compte, únicament, el que es marca en aquesta clàusula.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una
pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
A. Criteris quantificables automàticament (Màx. 40 punts):

CONCEPTE

PUNTUACIÓ

Equips de vídeo per millorar la qualitat de
l’acte del dia 20 d’agost (Pregó al Parc

Pantalla resolució HD: 10
punts

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
20 punts
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A continuació es procedeix a l’acte d’obertura del sobre C (sobre digital) que conté la
documentació relacionada amb la proposta econòmica i amb els criteris d’adjudicació
quantificables de forma automàtica.

Municipal). Es valorarà la millora en la
resolució de la pantalla gegant, tenint en Resolució Full HD: 15 punts
compte la il·luminació de l’espai on se Resolució 4K: 20 punts
celebra.

Equips de so per millorar la qualitat de l’acte
del dia 20 d’agost (Pregó al Parc Municipal).
No s’admeten propostes parcials.

Equip de so amb potència de
28.000w aprox.: 10 punts
Dos punts de so addicionals
per garantir la cobertura total
al Parc Municipal: 10 punts

20 punts

Una vegada comprovada l’oferta presentada el resultat és el següent:
Núm.

Licitador

1

GRUPO MAESTRAT
EVENTOS SL

Valoracions
CARPAS

ESPECTACULOS

Número
punts

Y Judici de Valor

de
10

(Puntuació
màxima)
Criteris
automàtics

40

(puntuació
màxima)
TOTAL

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

En conseqüència, la Mesa proposa a l'òrgan de contractació l'adjudicació al següent
licitador:
1

LICITADOR
GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS Y
EVENTOS SL

PUNTUACIÓ
50 punts

En base als articles 121 i 122 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, les resolucions i actes, quan no posin fi a la via administrativa,
podran ser recorreguts en alçada davant l'òrgan superior jeràrquic del qual els dicta.
El recurs podrà interposar-se davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant el
competent per a resoldre'l.
Si el recurs s'hagués interposat davant l'òrgan que va dictar l'acte impugnat, aquest haurà
de remetre'l al competent en el termini de deu dies, amb el seu informe i amb una còpia
completa i ordenada de l'expedient.
En aquest cas, l'òrgan de contractació serà l'encarregat de resoldre el recurs. El termini per
a la interposició del recurs d'alçada és d'un mes, si l'acte és exprés. No obstant això, podeu
interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

Codi Validació: 59EDDQTLR335Q24CNSFW4GWT5 | Verificació: https://lasenia.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 4

3.

50

4.

REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I D'EMPRESES CLASSIFICADES

La Mesa procedirà a la comprovació en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades que l’ empresa proposada com a adjudicatària esta degudament constituïda,
els signant de les proposicions té poder suficient per formular l'oferta, ostenta la solvència
econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas la classificació corresponent i no està
incursa en cap prohibició per contractar.
5.

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ

Després de les comprovacions oportunes es requerirà mitjançant comunicació electrònica
al licitador proposat com a adjudicatari perquè constitueixi la garantia definitiva, així com la
resta de documentació que es consideri oportuna per acreditar els requisits sol·licitats, tot
això en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'enviament de la comunicació.
El president dona per acabada la reunió a les 14 hores. I perquè quedi constància del
tractat, jo, la secretària, redacto aquesta acta que sotmeto a la signatura del president i
vocals.

La secretària de la mesa,
Míriam Muñoz Vidal
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