ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ: OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO 2
PROCÉS DE LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MEDIACIÓ I
MONITORATGE PEL PROGRAMA «JUGUEM?».
➢ Expedient: 2018F035000018 (X2018015477)
➢ Tramitació: Ordinària
➢ Procediment d’adjudicació: Obert simplificat
➢ Objecte de la reunió:
- Donar vista a l’informe tècnic emès per la Tècnica de Cultura, mitjançant el qual s’ha avaluat
i puntuat el Projecte presentat per Fundación Atenea grupo GID
- Obertura del sobre número 2
- Recompte de punts mitjançant criteris avaluables automàticament mitjançant fórmula
- Proposta d’adjudicació del contracte
➢ Dia: 8 de març de 2019
➢ Hora d’inici: 11.13h
➢ Lloc: Sala Blanca de l’Ajuntament de Salt
➢ Assistents:
President:

Sr. Ferran Burch i González, regidor d’Acció Social.

Vocals:

Sra. M. Lourdes Palomino i Pellicer, Secretària General.
Sra. Anna Costejà i Cros, Interventora municipal de Fons.
Sra. Sandra Casas i Mascarós, Tècnica de Cultura.

Secretari:

Sr. Joaquim Sastre i Haro, administratiu de l’àrea de Integració i Convivència.

➢ Desenvolupament de la sessió:
Constituïda la Mesa de Contractació, es dona vista a l’informe tècnic emès per la Sra. Sandra
Casas i Mascarós, Tècnica de Cultura, que avalua el projecte i en proposa una puntuació.
La Mesa de Contractació, d’acord amb l’informe descrit anteriorment, acorda atorgar a la
Fundación Atenea grupo GID, 21,5 punts dels 25 assignats als criteris amb judici de valor, tal
i com es detalla tot seguit:
Criteris amb un judici de valor

Puntuació màxima Puntuació atorgada a Fundación Atenea grupo GID

1. Metodologia per assolir els objectius proposats en
el PT.

7

5

2. Detall de la proposta d’activitats.

2

2

3. Distribució horària de les activitats.

2

2

4. Temporalització de les activitats.

2

2

5. Proposta organitzativa del personal que es farà
càrrec del servei.

2

2

6. Proposta de sistema d’avaluació.

5

4,5

7. Mediació: Incorporació de la perspectiva de gènere
en els objectius, metodologia, indicadors, estudis,
informes i resta de documentació i la incorporació
d’accions, dins del projecte tècnic a presentar, i
incorporar la dimensió i el treball comunitari en totes
les accions.

2,5

2

8. Monitoratge: Incorporació de la perspectiva de
gènere en els objectius, metodologia, indicadors,
estudis, informes i resta de documentació i la
incorporació d’accions, dins del projecte tècnic a
presentar, i fomentar i promoure la comunicació i la
cohesió social en els dels àmbits de treball on s'actuï.

2,5

2

Un cop publicats els resultats anteriors al Perfil del Contractant, s’inicia la Fase Pública del
procediment. La Mesa recorda que, segons el plec de clàusules administratives que regeixen
aquesta contractació, la base anual de licitació del servei és de 38.175,84€, més una quota
d’IVA (21%) de 8.016,92€, fent un total de 46.192,76€.
Seguidament, s’accedeix a la plataforma eContractació i els custodis apliquen les claus per a
l’obertura del sobre digital número 2 de l’única entitat licitadora, Fundación Atenea grupo GID.
A continuació, es porta a terme la comprovació i la lectura de l’Annex 2, així com el recompte
de punts dels criteris avaluables automàticament mitjançant fórmula.
Fundación Atenea grupo GID ha presentat la següent proposta:
- una oferta econòmica anual pel servei de 37.036,56€, exempts d’IVA.
- en concepte de millora duent a terme formació contínua pels professionals que portaran a
terme el servei, proposen cursos de formació pels monitors i pels mediadors, de 75 hores, que
versaran sobre la Perspectiva de gènere i prevenció de violència de gènere.
- no presenten cap proposta de millora en concepte d’estar en possessió de titulació superior a
l’exigida, dels professionals que portaran a terme el servei.
Atès que és l’única proposta i constatat el fet que no es tracta d’una proposició
desproporcionada o anormalment baixa, Fundació Atenea grupo GID obté 55 punts dels 75
totals, segons es detalla tot seguit:
Criteris avaluables automàticament mitjançant
fórmula
1. En concepte de millora de l’import màxim de la
base de licitació que fixa la base 1.3.

Puntuació màxima Puntuació atorgada a Fundación Atenea grupo GID
20

20

35

35

20

0

2. En concepte de millora duent a terme formació
continua pels professionals que portaran a terme el
servei:
- Pel que fa als monitors, formació en l’àmbit del lleure
educatiu (màxim de 17,5 punts)
- Pel que fa als mediadors, formació de caràcter
comunitari (màxim de 17,5 punts)
3. En concepte de millora per estar en possessió de
titulació superior a l’exigida, que estigui relacionada
amb les tasques a desenvolupar, dels professionals
que portaran a terme el servei:
Pel que fa als/a les 2 monitors/-es (màxim 10 punts):

- Títol de Coordinador/-a de lleure (5 punts)
Pel que fa al/ a la mediador/-a (màxim 10 punts):
- Postgrau universitari (5 punts)
- Màster universitari (5 punts)

Així doncs, la Mesa de Contractació proposa l’adjudicació del servei de Mediació i
Monitoratge pel programa «Juguem?», a Fundació Atenea grupo GID, que ha obtingut una
puntuació final de 76,50 punts dels 100 punts totals.
La reunió de la Mesa de Contractació finalitza a les 11.45h.
I, com a prova de conformitat, els membres de la Mesa de Contractació signen la present acta,
la qual cosa el secretari de la Mesa certifica.
A la vila de Salt, a 11 de març de 2019.

Sr. Ferran Burch i González

Sra. M. Lourdes Palomino i Pellicer

Sra. Anna Costejà i Cros

Sra. Sandra Casas i Mascarós

Sr. Joaquim Sastre i Haro

