Expedient 1254/2020

Acta de la Mesa de contractació per a la contractació dels serveis
formatius destinats al Centre d’Ensenyament Musical de Sentmenat, cursos
2020-2021 i 2021-2022
Sentmenat, a 16 de setembre de 2020, quan són les onze i cinc minuts del matí, es
reuneix a la Sala de Plens de l’Ajuntament, la Mesa de contractació nomenada per a
l’obertura de les pliques presentades per a la contractació dels serveis formatius
destinats al Centre d’Ensenyament Musical de Sentmenat, cursos 2020-2021 i 20212022.
President: Sr. Marc Verneda Urbano, alcalde
Vocals: Sr. Gonzalo Lluzar López de Briñas, secretari de la Corporació
Sr. Cristian Mas Font, interventor de la Corporació
Sr. Pere Molero García, cap de l’OAC
Secretaria: Sra. Olga Aparicio Martin, tècnica de Contractació
El senyor Jaume Carbonell ha avisat que arribarà a les onze i deu i es decideix esperarli. A les 11.15 s’incorpora a la sessió el Sr. Jaume Carbonell Fidalgo, Quart Tinent
d’alcalde de Comunicació, Cultura, Educació, Tecnologies de la Informació i
Comunicació (TIC) i Transparència.
La Mesa resta vàlidament constituïda, conforme al que disposa l’art. 21.7 del
RD817/2009, de 8 de maig.
Els membres de la Mesa declaren que no incorren en situació de conflicte d’interessos,
d’acord amb la previsió de l’article 64 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.

Seguidament es passa a examinar l’informe encarregat a Mireia Parellada sobre la
documentació tècnica subjecta a judici de valor. La Mesa l’accepta en la seva totalitat,
excepte pel que fa a la puntuació donada en l’ítem G referent a “l’experiència de l’equip
directiu i docent en activitats similars a l’objecte del contracte, acreditada amb certificat”.
En aquest ítem, l’informe encarregat puntua amb 3 punts la proposta de Clau de Sol i
amb 0 punts la proposta d’Espaiart perquè no presenta certificat. La Mesa canvia la
puntuació donada a Espaiart i li dóna 3 punts, perquè té constància que aquesta
empresa ha prestat el servei formatiu de música a Sentmenat des del 2009.
La Mesa conclou que les puntuacions corresponents als criteris subjectes a judici de
valor són:
-

Associació Cultural La Clau de Sol: 34.275
Espaiart Castellar, SL: 40.925

A continuació, s’apliquen les credencials per obrir el sobre C, corresponent als criteris
objectius subjectes a avaluació automàtica, oferta econòmica. Les ofertes rebudes han
estat:
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Llavors es fa entrar a la representació de l’empresa Espaiart Castellar, SL.
L’empresa Associació Cultural La Clau de Sol ha avisat que no pot assistir.

-

Espaiart Castellar, SL: 70.480,00€
Associació Cultural La Clau de Sol: 68.299,00€

Havent constatat que l’oferta més baixa no incorre amb valors anormals, es procedeix a
assignar els punts de cada oferta:

ESPAIART CASTELLAR SL
ASSOCIACIÓ CULTURAL LA CLAU DE
SOL

Ofertes econòmiques
Punts per oferta
70.480,00 €
43,01
68.299,00 €

55,00

A continuació es passa a valorar els totals de les ofertes:

PUNTUACIÓ TOTAL

Criteris
subjectes a
judici de valor
(màxim 45
punts)

Criteris
automàtics:
Oferta
econòmica
(màxim 55
punts)

TOTAL

ESPAIART
CASTELLAR SL

40,925

43,01

83,93

ASSOCIACIÓ
CULTURAL LA CLAU
DE SOL

34,275

55,00

89,28

La classificació obtinguda ha estat:

1
2

Empresa
ASSOCIACIÓ CULTURAL LA CLAU DE
SOL
ESPAIART CASTELLAR SL

Punts
89,28
83,93

A la vista de la classificació de les ofertes, la Mesa acorda proposar l’adjudicació del
contracte dels serveis formatius destinats al Centre d’Ensenyament Musical de
Sentmenat, cursos 2020-2021 i 2021-2022, a l’empresa Associació Cultural La Clau de
Sol, amb requeriment previ per a què en el termini de 5 dies hàbils, des del següent al
de la recepció del requeriment efectuat per l’òrgan de contractació, aporti la
documentació relacionada a la clàusula 19 del plec de clàusules administratives
particulars.
I no havent més assumptes a tractar, quan son dos quarts de dotze del matí, el senyor
president aixeca la sessió estenent-se la present acta que signen els presents, de la
qual com a secretària en dóno fe.
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Ordre

