Exp. Núm. 180/19
CONTRACTE D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ PER A LES CAMPANYES I ESDEVENIMENTS ORGANITZATS PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE
BARCELONA
L’Institut de Mercats de Barcelona, és l’organisme autònom municipal responsable de la gestió dels mercats de la ciutat de Barcelona. Entre els
seus objectius principals, destaca seva actuació es concentra en:
- la gestió diària dels mercats de Barcelona ubicats en edificis de la seva propietat i gestionats diàriament pels comerciants en
col·laboració amb els treballadors públics,
- la millora de les infraestructures i serveis dels mercats amb una actualització de l’oferta comercial adaptada i atractiva pe r a les
demandes actuals.
- la promoció d’aquests equipaments comercials entesos com a centres cívics de b arri.
La gestió dels mercats es fa en col·laboració amb els seus comerciants que estan organitzats en una associació a cada mercat, amb diferents
deures i obligacions, entre les quals hi ha la promoció del mercat.
La compra al mercat reflex un estil de vida plenament vinculat al model mediterrani. Una experiència que està adquirint cada dia més adeptes a
partir de conceptes com l’alimentació saludable, la producció local i una vida més tranquil·la i menys estressada, que les noves generacion s
estan incorporant en el seu dia a dia.
El mercat, però, és també un bé social, punt de trobada i de relació entre els ciutadans. I un dels objectius és integrar els mercats en el barri,
tot potenciant el vessant comunitari —són el cor de cada barri— i el seu paper com a dinamitzadors socials. Fer dels mercats uns espais
atractius on gaudir d’una experiència de compra i d’oci positiva. Tot això, sense perdre de vista que són centres que impulse n l’activitat
econòmica en l’escala de la petita i mitjana empresa. Motors també d’ocupació, sostenibles amb el medi ambient, i promotors del producte
local de qualitat. Es converteixen, així, en espais de difusió d’una cultura de l’alimentació saludable amb la gastronomia mediterr ània com a
protagonista.
Aquests conceptes es defineixen al Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015-2025, emmarcats en les línies estratègiques a seguir i estableix,
com a un dels objectius a assolir: “Posicionar el mercat com a lloc de generació de vivències i experiències úniques amb el doble vessant
comercial i social”.
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A partir d’aquí una de les funcions de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona se centrarà en l’impuls d’activitats culturals, socia ls als
mercats en coordinació amb les associacions de comerciants i les entitats del barri, així com la promoció i dinamització d’aquests equipaments
amb la finalitat de:
-

Atraure la ciutadania als mercats municipals.
Posicionar els mercats com a punts de trobada i centres relacionals del barri establint xarxes de col·laboració amb les entitats del seu
entorn.
Difondre els valors dels mercats com son: menjar saludable, sostenibilitat, producte de proximitat i qualitat, professionalitat, eixos
vertebradors del barri,...

Per tal de d’assolir aquests objectius, es requereix contractar un servei que garanteixi l’organització i realització d’activitats de dinamització per
a les celebracions de festes, inauguracions, aniversaris de mercats i qualsevol acció de promoció i dinamització comercial organitzada per
l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona a la xarxa de mercats municipals. És per això que es va procedir a la licitació del contracte de
referència.

VALORACIÓ DE LA PROPOSTA TÈCNICA
Un cop s’ha procedit en data 2 d’agost a les 10:00 hores a l’obertura del sobre 2A amb les propostes tècniques de les empreses presentades i
admeses, que són aquestes:
1.2.3.-

Viu el Teatre
Airun
Taller de Cultura

Els criteris de valoració emprats per les propostes tècniques (Sobre 2A) seran els següents:
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1.- Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor:
Fins a 40 punts per la presentació d’una proposta metodològica que desenvolupi l’objecte del contracte pel que fa l’enfocamen t i execució del
projecte, l’organització de l’equip, la coordinació i interlocució, i seguiment.
Es valoraran conceptes com:
-

La claredat de l’exposició i la funcionalitat de la metodologia exposada.
L’aportació d’un model de quadre de seguiment i d’indicadors.
La varietat en les propostes: gastronòmiques, saludables, mediambientals, familiars, etc...
La qualitat de les activitats proposades
El contingut i la originalitat de la proposta.

No es valorarà la informació que es consideri supèrflua o innecessària.
Puntuació:
- Insuficient: 0 punts
- Regular: 10 punt
- Bé: 20 punts
- Notable: 30 punts
- Excel·lent: 40 punts
On 40,00 punts és per l’oferta que millor reculli, en el punt d’anàlisi específic, el que se sol·licita; 30,00 punts per aquella que ho reculli amb
alguna carència; 20,00 punts per les que ho recullen només parcialment; 10,00 punts les que recullin elements bàsics; i 0,00 punts per aquelles
en les quals no es considera adequat l’enfocament i/o el contingut.
Amb la finalitat de garantir qualitativament les tasques objecte del contracte, el licitador que no obtin gui un mínim de 10 punts en la puntuació
dels criteris sotmesos a judici de valor (sobre 2A) quedarà exclòs de la licitació, no procedint -se a l’obertura del seu sobre 2B.
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Licitador: VIU EL TEATRE
Presentació d’una proposta metodològica que desenvolupi l’objecte del contracte pel
que fa l’enfocament i execució del projecte, l’organització de l’equip, la coordinació i
interlocució, i seguiment.

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
40

PUNTUACIÓ
OBTINGUDA
20

1.- La claredat de l’exposició i la funcionalitat de la metodologia exposada.
-La proposta metodològica d’execució del projecte està poc desenvolupada. Falta detallar els protocols i processos de coordinació i interlocució
amb l’IMMB, cronogrames, o un calendari de reunions de seguiment.
-De la proposta organitzativa es destaca la personalització de l’equip que es detalla amb fotografia, noms, cognoms i funcions dintre de
l’organització. Tracte i interlocució personalitzades.
2.- L’aportació d’un model de quadre de seguiment i d’indicadors.
- Proposen realitzar una avaluació interna amb una periodicitat mensual i setmanal, així com una avaluació per activitat dels artistes
- Es presenta un model de quadre de seguiment i indicadors, tot i que falta una proposta desenvolupada i detallada dels processos.
- Proposen presentar una Memòria d’Activitats, encara que proposta metodològica d’avaluació, està poc definida i detallada..
3.- La varietat en les propostes: gastronòmiques, saludables, mediambientals, familiars, etc...
- La proposta d’activitats és atractiva i variada, elaborades en base a tres premisses principals: La personalització, la qualitat i la creativitat. Les
activitats també s’adaptaran segons les necessitats del sol·licitades i el públic objectiu.
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- La proposta d’activitats de dinamització és diversa: musicals, familiars, tallers gastronòmics, espectacles familiars, ... i inclouen els valors
dels mercats que des de l’IMMB es vol potenciar: cuina saludable, producte de proximitat, qualitat, cura amb el medi ambient,
professionalitat,...
4.- La qualitat de les activitats proposades.
- Presenten diferents exemples d’activitats realitzades i projectes multidisciplinaris desenvolupats a la ciutat per a diferents entitats públiques i
privades: Tibidabo, Ajuntament de Barcelona (programació de teatre al Turó Parc, Mini Grec), editorial la Galera, Teatre Rome a,... on es pot
apreciar el contingut artístic i la qualitat dels espectacles que han organitzat.
5.- El contingut i la originalitat de la proposta.
- La temàtica de les activitats proposades: sostenibilitat, mediambient, cultura, qualitat de vida, alimentació saludab le, social... s’emmarquen
amb els objectius estratègics de Mercats de Barcelona.
- Es valora la vessant educativa i el contingut pedagògic de les seves activitats.
- Promoure la igualtat de gènere és també un dels objectius que tenen en compta a l’hora de dissenyar les seves activitats. Concepte alineat
amb les polítiques municipals.
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Licitador: AIRUN
Presentació d’una proposta metodològica que desenvolupi l’objecte del contracte pel
que fa l’enfocament i execució del projecte, l’organització de l’equip, la coordinació i
interlocució, i seguiment.

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
40

PUNTUACIÓ
OBTINGUDA
30

1.- La claredat de l’exposició i la funcionalitat de la metodologia exposada.
- La proposta metodològica d’execució del projecte està bé desenvolupada i detallada en 5 fases de funcionament: Propostes, calendari,
producció, execució i valoració. A cada una de les fases es fa una proposta detallada de protocol d’actuacions, processos, coordinació i
seguiment de les activitats.
- Destaca també la digitalització dels processos la qual cosa permet millorar l’eficàcia en les diferents fases de treball i disminuir les possibles
incidències, així com la confecció d’una base de dades digital compartible i accessible amb informació dels grups participants en la
programació. Aquest procediment, però, basat en processos on-line, fa que la relació entre client i proveïdor sigui poc personal.
- Faltar algun punt com: l’establiment d’un cronograma, tracte personalitzat i un calendari de reunions de coordinació prèvia a l’activitat, de
seguiment i de valoració entre els equips responsables d’Airun i de l’IMMB.
- Pel que fa a la proposta d’organització, si bé s’especifiquen els diferents perfils professio nals i la seva funció, falta que aquesta estigui
personalitzada, com a mínim, amb noms i cognoms.
2.- L’aportació d’un model de quadre de seguiment i d’indicadors.
- Proposta detallada i acurada del protocol pel control i gestió d’incidències durant tot el procés d’execució del projecte. Aquest sistema permet
donar solucions ràpides i proposar millores durant totes les fases d’execució.
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- Proposen realitzar un quadre de seguiment i valoració detallat on s’especifiquen indicadors qualitatius i quantitatius. Es realitzarà una
memòria anual.
- Compromís de resposta ràpida d’urgència en cas d’incidències i imprevistos.
3.- La varietat en les propostes: gastronòmiques, saludables, mediambientals, familiars, etc...
- Proposen realitzar activitats adaptables i personalitzades per als mercats, però ni hi ha cap exemple ni proposta concreta desenvolupada. Es
limiten a elaborar un llistat d’activitats agrupades per tipus (musicals, tallers, teatrals, tecnològiques,...) i no per les temàtiques proposades,
4.- La qualitat de les activitats proposades.
- No es presenta cap exemple que permeti valorar la qualitat de les activitats proposades.
5.- El contingut i la originalitat de la proposta.
- Destaca el fet que contemplin també activitats adreçades a la franja d’edat de 0-3 anys i els adolescents.
- Com a innovació cal destacar la proposta de realització d’activitats tecnològiques.
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Licitador: TALLER DE CULTURA
Presentació d’una proposta metodològica que desenvolupi l’objecte del contracte pel
que fa l’enfocament i execució del projecte, l’organització de l’equip, la coordinació i
interlocució, i seguiment.

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
40

PUNTUACIÓ
OBTINGUDA
30

1.- La claredat de l’exposició i la funcionalitat de la metodologia exposada.
-

La proposta metodològica d’execució del projecte és clara. El pla de treball es desenvolupat en diferents fases (organització prèvia,
producció, seguiment i valoració).

-

La interlocució i tracte personalitzats en la proposta de coordinació, però falta establir un calendari de reunions de coordinació i
seguiment.

-

Pel que fa a l’organització, si bé s’especifiquen els diferents perfils professionals i la seva funció, falta que aquesta estigui
personalitzada, com a mínim, amb noms i cognoms.

-

Proposa realitzar un cronograma general d’execució del projecte.

-

Es valora la proposta de millora aportada consistent en produir dues banderoles per senyalitzar la realització de les activitats.

2.- L’aportació d’un model de quadre de seguiment i d’indicadors.
-

Proposen desenvolupar un quadre de seguiment i indicadors amb presentació d’informes de valoració.

3.- La varietat en les propostes: gastronòmiques, saludables, mediambientals, familiars, etc...
-

Es presenta una proposta d’activitats adaptada a l’objecte del present contracte. La proposta és variada: musicals, d’animació,
populars, familiars...
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4.- La qualitat de les activitats proposades.
-

Els exemples d’activitats presentades són poc innovadors i originals.

5.- El contingut i la originalitat de la proposta.
-

Presenten, com a proposta de millora un taller infantil (nenes de 4 a 12 anys), espacialment dissenyat per als mercats. Es tracta d’una
petita fira on els nens hauran de comprar els aliments necessaris per a elaborar un àpat saludable. L’objectiu de promoure en tre els
menors els valors del mercats: la importància del model associatiu, el comerç de proximitat, la sostenibilitat, el menjar saludable. També
desenvoluparà coneixements àrees com les matemàtiques.

-

També es proposen altres tallers on valors com el reaprofitament, la sostenibilitat i el respecte a la natura i el medi ambient conformen
els seus principals objectius.

-

Proposen tres propostes d’speaker-presentadro/a.
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