INFORME-PROPOSTA DE VALORACIÓ DELS CRITERIS SUBJECTIUS PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT PER DUR A TERME EL SERVEI DE PROMOCIÓ DE L’ACCIÓ COMUNITÀRIA ALS
BARRIS.
Exp. SER_OBE_2022_0010
En data 14 d’abril de 2022 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes respecte la licitació
corresponent al Servei de Promoció de l’Acció Comunitària als Barris amb núm. d’expedient
SER_OBE_2022_0010.
Segons certificació de la plataforma de serveis de contractació pública, s’han presentat les empreses
següents:



FUNDACIÓ PERE TARRÉS amb NIF R5800395E
COOPERATIVA DISSENY INTEGRAL DE PROJECTES (DIP) amb NIF F67465054

Comprovada la documentació inclosa al SOBRE B, presentada per les empreses licitadores s’emet la següent
valoració segons els criteris de valoració subjectius detallats al Plec de Condicions Administratives
Particulars, que són els següents:
Criteris subjectius: fins a 20 punts.
Criteris d’adjudicació no avaluables de manera automàtica
1. Metodologia i organització en el desenvolupament del servei objecte del contracte. Fins a 10 punts
Es valorarà:
-

Proposta d’una metodologia de treball en relació a l’objecte del contracte. Fins a 10 punts
o Detall metodològic de cadascuna de les tasques a desenvolupar.......... 2 punts
o Indicadors respecte als resultats esperats.............................................. 2 punts
o Detall de la coordinació interna de l’equip de treball comunitari. ........2 punts
o Detall del suport en l’organització a les entitats de cada barri i consells de
zona........................................................................................................ 2 punts
o Detall dels enfocs metodològics aplicats en gènere, drets humans i objectius de desenvolupament
sostenible. ...............................................................................................2 punts

-

Proposta de realització d’un calendari de les activitats objecte del contracte: Fins a 10 punts.
o
o
o

La claredat en la proposta d’un calendari de treball i la viabilitat de les propostes d’activitats amb les
entitats de cada barri.....................................................................................................4 punts
Detall de la programació de l’equip de treball que desenvoluparà l’acció.......
.......................................................................................................................................3 punts
Proposta de programació de reunions amb el diferent teixit associatiu de cada barri i de formacions
que han de dur a terme amb les entitats...................................................................... 3 punts
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No continuarà el procés de valoració d’ofertes respecte d’aquelles que no superin els 10 punts en l’apartat
corresponent a la valoració dels criteris que depenen d'un judici de valor. Aquesta xifra es fixa com a llindar
mínim de puntuació.

Així mateix, s’ha tingut en compte l’establert en l’Annex 2 del PCAP : El document tindrà una mida màxima de
16 fulls, elaborat amb tipografia Arial 10 interlineat senzill amb un INDEX (obligatori). En cas de presentar un document
amb una mida superior als 16 fulls establerts, només es valoraran el contingut de les pàgines que entrin dins de la mida
màxima permesa.

Un cop aplicats els criteris de valoració a les dues ofertes presentades, s’atorguen les següents puntuacions:


Puntuació Fundació Pere Tarrés

CRITERIS

Puntuació
Fundació Pere
Tarrés

Observacions

CRITERIS SUBJECTIUS. FINS A UN MÀXIM DE 20 PUNTS
1. Metodologia i organització en el desenvolupament del servei
objecte del contracte. Fins a 20 punts.
a) Proposta d'una metodologia de treball en relació a l'objecte del
contracte. Fins a 10 punts

5,50 punts
5,50 punts

Detall metodològic de cadascuna de les tasques a desenvolupar. 2 punts

2

Indicadors respecte als resultats esperats. 2 punts

2

Detall de la coordinació interna de l’equip de treball comunitari. 2 punts

0,50

Detall del suport en l’organització a les entitats de cada barri i consells de
Zona . 2 punts

1

Detall dels enfocs metodològics aplicats en gènere, drets humans i
Objectius de Desenvolupament Sostenible. 2 punts
b) Proposta de realització d'un calendari de les activitats objecte del
contracte. Fins a 10 punts.
La claredat en la proposta d’un calendari de treball i la viabilitat de les
propostes d’activitats amb les entitats de cada barri. 4 punts
Detall de la programació de l’equip de treball que desenvoluparà l’acció.
3 punts
Proposta de programació de reunions amb el diferent teixit associatiu de
cada barri i de formacions que han de dur a terme amb les entitats. 3 punts

0

Amb la metodologia emprada es fixen objectius
molt vàlids per a l'acció comunitària.
Indicadors suficients respecte a les activitats
i les accions concretes proposades.
Es valora l’organigrama però no entra ni
aporta el detall del que seria la coordinació
amb l’equip de treball.
No aprofundeix en la realitat local i tampoc
amb les necessitats reals vinculades amb els
consell de Zona dels 3 barris.
No es valoren ja que es troben al full 19

0 punts
0

No es valora ja que es troba al full 24

0

No es valora ja que es troba al full 29

0

no es valora ja que es troba al full 31

Atès que al Plec de Clàusules Administratives Particulars es demanava que el document respecte a la
metodologia i organització en el desenvolupament del servei objecte del contracte no havia de superar els
16 fulls no s’ha pogut valorar tots els criteris establers amb el resultat final de 8 punts.
Atès que segons el PCAP no continuarà el procés de valoració d’ofertes respecte d’aquelles que no superin
els 10 punts en l’apartat corresponent a la valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor i tenint
com a llindar mínim de puntuació els 10 punts s’informa que Fundació Pere Tarrés no ha superat el procés
de valoració dels criteris subjectius i, per tant, resta exclosa de la licitació.



Puntuació Cooperativa Disseny Integral de Projectes (DIP)

Revisat el sobre B presentat per la Cooperativa Disseny Integral de Projectes (DIP) es constata que en aquest
Annex, en el qual es valoren els criteris de valoració subjectius, s’han descrit de forma explicita e inequívoca
les propostes per als criteris objectius (ANNEX I) respecte a la formació per a totes les persones treballadores
adscrites al contracte, a l’ampliació de les propostes de formació/reunions i la implementació d’eines que
es detallen al Plec de Condicions Administratives Particulars diligenciat en data 22 de març de 2022.
Atès que aquesta descripció dels criteris d’adjudicació avaluables automàticament en el sobre B és motiu
d’exclusió d’aquesta licitació de la COOPERATIVA DISSENY INTEGRAL DE PROJECTES (DIP) , segons consta en
l’apartat 11.11 del PCAP que literalment diu :” Cal tenir en compte que, en aquest cas, la inclusió en el Sobre B de

l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i
que, per tant, s’ha d’incloure en el Sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de
les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració
objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva.”

Per tot això proposo:
1. Declarar deserta aquesta licitació SER_OBE_2022_0010 corresponent als Serveis de Promoció de
l’Acció Comunitària als Barris, atès que s’han exclòs les 2 empreses licitadores: FUNDACIÓ PERE
TARRES i COOPERATIVA DISSENY INTEGRAL DE PROJECTES (DIP) al no superar cap de les 2 empreses
la valoració del sobre B
2. Alliberar les autoritzacions de despesa (A/) corresponents al pressupost de licitació.

Cristina Saiz Cayuela
Cap d’Acció Participativa de la regidoria de
Participació
Lleida, a data de signatura electrònica
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