ADOLF BARCELÓ BARCELÓ, Secretari de la Corporació,
CERTIFICO: Que segons resulta de la respectiva minuta en la sessió ordinària
realitzada per la Junta de Govern Local en data 18 de maig de 2021, es va adoptar,
per unanimitat, amb el vot a favor dels Srs : M. Dolors Carreras Casany, Jaume
Casañas Carballido, Xavier Lorenzo Torres, Montserrat Camara Casañas, Jose
Manuel Cabada Juez i David Marquínez Juaréz:
…/…
De conformitat amb el previst a la clàusula 2.9 del Plec de clàusules administratives i a
l’article 151 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant, LCSP)

Primer.- La Junta de Govern Local en sessió de data 16 de març de 2021 va aprovar
el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeix
el contracte pel servei de Dinamització Juvenil de Cunit.
Segon.- Durant el termini de 15 dies naturals establert per a la presentació de
propostes es van presentar les següents:
1. ESPAI LLEURE DIVERTALIA, SL. (B65571937)
2. DIVERSPORT SL (B17711474)

CERTIFICAT

ANTECEDENTS

Número: 2021-0212 Data: 19/05/2021

EXPOSO:

3. PUNTUAJOCS S.L. (B64958838)
4. SERVEIS ELA GAVÀ SL (B65679417)

Tercer.- En data 8 d’abril de 2021 es va reunir la mesa de contractació, aixecant-se
l’acta als efectes d’obertura del sobre 1, i es va comprovar que les 5 empreses
complien amb la documentació establerta al Plec de Clàusules Administratives
Particulars: la Declaració responsable i la documentació de l’oferta avaluable d’acord
amb criteris sotmesos a judici de valor.
La Mesa va acordar entregar la documentació a la Tècnica de Joventut per tal de
valorar els projectes de conformitat amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de
valor.
Quart.- En data 20 d’abril de 2021 es va reunir novament la mesa de contractació per
tal de procedir a la valoració del sobre 2 presentat per les empreses licitadores,
aixecant-se l’acta que, a continuació es transcriu:
.../...

Codi Validació: 7DWNWA7GCHPEJ9ZPANRS5QPCC | Verificació: https://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 10

5. COMBIANTS SCOOPC (F55701684)

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE SERVEI DE DINAMITZACIÓ JUVENIL
DE CUNIT PER PROCEDIMENT OBERT (SOBRE CRITERIS AUTOMATICS)
Cunit, 20 d’abril de 2021

Per part de la Secretària s’explica als membres de la mesa el contingut de l’informe de
valoració de la documentació presentada en el sobre 2, relatiu als criteris subjectes a
un judici de valor, per part de les empreses licitadores, el qual es transcriu a
continuació:
.../...
INFORMO:

CERTIFICAT

Que s’han rebut cinc ofertes per a l’adjudicació del contracte de servei de dinamització juvenil
de Cunit.
Que les ofertes presentades corresponen a les empreses següents:
- ESPAI LLEURE DIVERTALIA, SL. (B65571937)
- DIVERSPORT SL (B17711474)
- PUNTUAJOCS S.L. (B64958838)

Número: 2021-0212 Data: 19/05/2021

A la Sala de Plens de l'Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que regeix el contracte de servei de Dinamització Juvenil
de Cunit, aprovat per Junta de Govern Local de data 16 de març de 2021, es
constitueix la Mesa de Contractació a les 9:00h, integrada per l’Alcaldessa M.
DOLORS CARRERAS CASANY, com a Presidenta, ADOLF BARCELÓ BARCELÓ
Secretari de la Corporació, MÓNICA LÓPEZ SÁNCHEZ actuant en representació de
l’Interventor municipal, i la Sra. AÏDA ANDRÉS CASAS, Funcionària de la Corporació
Municipal, com a Secretaria de la Mesa de Contractació, que dona fe de l’acte.

- SERVEIS ELA GAVÀ SL (B65679417)

Que la documentació aportada per les empreses és correcta i que compleixen els requisits per
tal de poder ser valorades.
Que els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor tenen una puntuació màxima de
25 punts.
Que es valorarà el projecte tècnic de treball i organitzatiu per a la prestació del servei en relació
als següents aspectes:
a) Metodologia per dur a terme cada actuació (PIJCES, dinamització Espai Jove).
Objectius generals i específics, organització i coordinació (fins a 5 punts).
b) Programació

d’activitats

de

dinamització.

Proposta

anual

indicant

objectius,

destinataris, durada, necessitats de material/talleristes/espais (fins a 15 punts).
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- COMBIANTS SCOOPC (F55701684)

c) Sistema d’avaluació. Metodologia, agents avaluadors, indicadors, eines de registre
(fins a 5 punts).
Que realitzat l’anàlisi i estudi de la documentació aportada es fa la següent valoració:



Metodologia per dur a terme cada actuació (PIJCES, dinamització Espai Jove). Objectius
generals i específics, organització i coordinació (fins a 5 punts).

Serveis ELA Gavà, SL

Combiants SCoopC



4’5 punts

4’75 punts

5 punts

1 punt

3 punts

Programació d’activitats de dinamització. Proposta anual indicant objectius, destinataris,
durada, necessitats de material/talleristes/espais (fins a 15 punts).

Empresa
Espai Lleure Divertalia, SL

Valoració
Presenta una proposta de programació
d’activitats per a l’Espai Jove àmplia i variada
dividida per temàtiques d’interès juvenil,

Puntuació

Número: 2021-0212 Data: 19/05/2021

Puntuajocs, SL

Puntuació
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Diversport, SL

Valoració
Presenta una metodologia adequada i
diferenciada per a cada àmbit d’actuació, amb
descripció de l’organització horària i de recursos i
un pla de coordinació intern i extern amb
concreció dels participants i de la freqüència. En
quant als objectius, els generals són els mateixos
que es descriuen al PPT i els específics són
adequats i estan estructurats per àmbits. Inclou
protocol per a les substitucions.
Presenta una metodologia adequada amb
descripció dels objectius ben estructurats per
àmbits. Aporta proposta d’organització horària i
de recursos i un pla de coordinació a nivell intern i
extern i amb implicació de la resta d’agents
juvenils (caldria especificar la freqüència amb
aquests últims). Inclou proposta de sistema de
difusió de les activitats.
Presenta una proposta molt detallada i raonada
definida per a cada àmbit d’actuació i amb
concreció d’objectius generals i específics amb
descripció de d’organització. Proposa un pla de
coordinació a nivell intern i extern ben definit i
especificant la freqüència amb implicació de tots
els agents juvenils.
Presenta una proposta enfocada a la
dinamització del servei d’un PIJ. No fa esment a
l’actuació del servei PIJCES. Manca proposta
d’organització horària i descriu un pla de
coordinació únicament a nivell intern.
Descripció de la metodologia d’intervenció
correcte però genèrica, sense especificar el que
es desenvoluparà en cada actuació. Descriu
objectius generals i específics però manca
proposta d’organització horària. Proposta de
coordinació interna i externa ben estructurada
amb implicació de tots els agents juvenils.

CERTIFICAT

Empresa
Espai Lleure Divertalia, SL

Combiants SCoopC



10 punts

5 punts

7’5 punts

Sistema d’avaluació. Metodologia, agents avaluadors, indicadors, eines de registre (fins a 5
punts).

Empresa
Espai Lleure Divertàlia, SL

Valoració
Aporta una proposta d’avaluació àmplia i
concreta, amb indicadors quantitatius i qualitatius
clars i mesurables, concretant temporització i
agents avaluadors i especificant les eines
emprades per a la recollida i retorn de la
informació.

Puntuació
5 punts

Número: 2021-0212 Data: 19/05/2021

Serveis ELA Gavà, SL

10 punts
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Puntuajocs, SL

12 punts

CERTIFICAT

Diversport, SL

calendaritzada i amb indicació dels recursos. No
obstant, caldria aprofundir més en la programació
referent al servei PIJCES ja que és massa
genèrica. Aporta exemple d’una planificació
mensual i anual detallant les activitats concretes
que es portaran a terme. Inclou proposta de
programació especial (Festa Major i estiu) i
propostes fora de l’equipament (sortides).
Aporta una proposta d’activitats especificant els
destinataris, la durada i les necessitats correcte
però molt enfocada majoritàriament a propostes
d’àmbit cultural. Contempla activitats fora de
l’equipament (sortides) i programacions especials
(Festa Major, estiu, Nadal).
La metodologia per dur a terme les activitats que
es proposen per l’àmbit d’actuació del PIJCES no
s’ajusta a la realitat horària del servei i caldria
especificar les accions concretes que es volen
portar a terme i calendaritzar-les en una proposta
anual.
Presenta una proposta enfocada per a l’àmbit
d’actuació de l’Espai Jove adequada i complerta,
amb activitats concretes i de temàtica variada,
amb indicació de la durada, els destinataris i les
necessitats i presentada de forma calendaritzada.
Per altre banda, manca proposta específica de
les activitats concretes que es desenvoluparien
als centres educatius amb el servei PIJCES.
Presenta proposta d’activitats calendaritzada i
amb temporització, no obstant, està limitada
només a uns quants àmbits d’interès juvenil i no
és suficientment clara donat que no especifica
quines propostes es desenvoluparan en el marc
d’actuació del PIJCES o de l’Espai Jove. Les
accions que es volen desenvolupar no indiquen
les edats dels destinataris ni les necessitats.
Presenta una proposta d’activitats d’àmbits
d’interès juvenil divers però massa genèrica
sense definir en quin dels àmbits d’actuació es
desenvoluparan (Espai Jove o PIJCES). Adjunta
exemple de planificació anual amb propostes
general sense detallar específicament quines són
les activitats concretes que es duran a terme amb
falta d’indicació de la durada i necessitats.

Serveis ELA Gavà, SL

Combiants SCoopC

4 punts

5 punts

1’5 punts

4 punts

Número: 2021-0212 Data: 19/05/2021

Puntuajocs, SL

Proposa una avaluació continua i anual tant de
les activitats com del servei, amb indicació de
quins seran els agents avaluadors i amb sistema
de retorn dels resultats. En quant a la proposta
d’eines de registre és justa, s’haurien de
contemplar altres mètodes per a la recollida de la
informació acords amb els indicadors que es
proposen. Inclou proposta de millores en la
qualitat del servei.
Proposta d’avaluació continua ben argumentada
amb indicadors quantitatius i qualitatius definits
per a avaluar el servei i les activitats. Proposta de
diferents eines i tipus de registre per a la recollida
de la informació amb especificació de la
temporització i amb implicació de diferents agents
avaluadors. També contempla sistema pel retorn
de la informació.
Presenta un sistema d’avaluació centrat
únicament en la valoració de les activitats
proposades, sense avaluació de cap altre
aspecte del projecte. No especifica quins seran
els agents avaluadors. Per a la recollida de la
informació proposa una única eina de registre i
manca especificar quin sistema utilitzarà per a fer
el retorn dels resultats.
Contempla avaluació inicial, continua i final amb
avaluació de les activitats i del servei, a partir
d’indicadors quantitatius i qualitatius, tot i que
caldria concretar i especificar quins. Implicació
dels diferents agents que intervenen amb el
jovent i dels propis joves i especificant
temporització. Aporta proposta àmplia d’eines de
registre per a la recollida de la informació.

CERTIFICAT

Diversport, SL

CONCLUSIONS:

Metodologia per
dur a terme cada
actuació (PIJCES,
dinamització Espai
Jove). Objectius
generals i
específics,
organització i
coordinació (fins a
5 punts).

Programació
d’activitats de
dinamització.
Proposta anual
indicant objectius,
destinataris,
durada, necessitats
de material/
talleristes/espais
(fins a 15 punts).

Sistema
d’avaluació.
Metodologia,
agents avaluadors,
indicadors, eines
de registre (fins a 5
punts).

ESPAI LLEURE
DIVERTALIA, SL.
(B65571937)

4’5 punts

12 punts

5 punts

21’5 punts

DIVERSPORT SL

4’75 punts

10 punts

4 punts

18’75 punts

PUNTUACIÓ
TOTAL:
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Atenent les valoracions anteriors, la puntuació total assignada per a cada oferta és:

(B17711474)
PUNTUAJOCS
S.L. (B64958838)

5 punts

10 punt

5 punts

20 punts

SERVEIS ELA
GAVÀ SL
(B65679417)

1 punts

5 punts

1’5 punts

7’5 punts

COMBIANTS
SCOOPC
(F55701684)

3 punts

7’5 punts

4 punts

14’5 punts

Oferta econòmica

ampliació h

ESPAI LLEURE DIVERTALIA, SL

81.584,64 €

0h

DIVERSPORT, SL.

81.567,49 €

3h

PUNTUAJOCS S.L

41.131,00 €
1h
39.453,4
5€
2h
83.928,2
6€
3h

SERVEIS ELA GAVA S.L.
COMBIANTS SCOOPC

La mesa acorda sol·licitar aclariment a les empreses següents en relació a si l’oferta
econòmica presentada fa referència a una sola anualitat o a la totalitat de la durada
del contracte.
PUNTUAJOCS S.L
SERVEIS ELA GAVA S.L.

41.131,00 €
39.453,45 €

I perquè quedi constància del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretaria
sotmeto a la signatura del President i Vocals presents; DONO FE.
.../...
Cinquè.- En data 21 d’abril de 2021 les empreses Puntuajocs SL i Serveis Ela Gavà
SL, presenten aclariment a les seves ofertes econòmiques a través de l’eïna Sobre
Digital.
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EMPRESES

CERTIFICAT

Seguidament, la Presidenta ordena l’obertura del sobre 3 relatiu a la proposta
econòmica i documentació acreditativa dels criteris de valoració automàtica
presentada per les empreses licitadores, certificant la secretària la relació de
documents següents:

Número: 2021-0212 Data: 19/05/2021

.../...

Sisè.- La Mesa de Contractació es reuneix el dia 22 d’abril emetent l’acta que a
continuació es transcriu:
.../...
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE SERVEI DE DINAMITZACIÓ JUVENIL
DE CUNIT PER PROCEDIMENT OBERT (SOBRE CRITERIS AUTOMÀTICS)

D’acord amb la darrera sessió en la que la mesa va acordar sol·licitar aclariment de les
anualitat a les que es referien les ofertes econòmiques a les empreses SERVEIS ELA
GAVA S.L. i PUNTUAJOCS S.L.
Atès que tant SERVEIS ELA GAVÀ, SL com PUNTUAJOCS, SL han presentat
aclariment confirmant que les ofertes presentades es refereixen a una anualitat del
contracte i no a la totalitat de la durada, es procedeix a fer recompte de puntuacions
de les ofertes presentades:

Puntuació màxima segons
Plec

EMPRESES
ESPAI LLEURE DIVERTALIA, SL
DIVERSPORT, SL.
PUNTUAJOCS S.L
SERVEIS ELA GAVA S.L.
COMBIANTS SCOOPC

Oferta
econòmica
25

Judici de
valor
21,5
18,75
20
7,5
14,5

ampliació
h
60

15

TOTAL
100

PUNTUACIONS
Oferta
Ampliació
econòmica
h
TOTAL
58,03
0 79,53
58,04
15 91,79
57,55
5 82,55
60,00
10 77,50
0,00
15 29,50

A la vista de la conformitat i acceptació dels aclariments i les puntuacions obtingudes,
els membres de la mesa proposen la següent classificació a l’Alcaldia:
1a Diversport, SL amb 91,79 punts
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Judici de
valor

CERTIFICAT

A la Sala de Plens de l'Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que regeix el contracte de servei de Dinamització Juvenil
de Cunit, aprovat per Junta de Govern Local de data 16 de març de 2021, es
constitueix la Mesa de Contractació a les 09:00h, integrada per l’Alcaldessa M.
DOLORS CARRERAS CASANY, com a Presidenta, ADOLF BARCELÓ BARCELÓ
Secretari de la Corporació, MÓNICA LÓPEZ SÁNCHEZ actuant en representació de
l’Interventor municipal, i la Sra. AÏDA ANDRÉS CASAS, Funcionària de la Corporació
Municipal, com a Secretaria de la Mesa de Contractació, que dona fe de l’acte.

Número: 2021-0212 Data: 19/05/2021

Cunit, 22 d’abril de 2021

2a Puntuajocs, SL amb 82,55 punts
3a Espai Lleure Divertalia, SL amb 79,53 punts
4a Serveis Ela Gavà, S.L. amb 77,50 punts
5a Combiants SCOOPC amb 29,50 punts
Seguidament i essent les 09:25 hores, la Presidenta dona per acabada la reunió.
I perquè quedi constància del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretària
sotmeto a la signatura del President i Vocals presents; DONO FE.

Diversport, SL
Puntuajocs, SL
Espai Lleure Divertalia, SL
Serveis Ela Gavà, S.L.
Combiants SCOOPC

91,79 punts
82,55 punts
79,53 punts
77,50 punts
29,50 punts

I va acordar requerir a l’empresa DIVERSPORT, SL per a que presentés en el termini
de set dies hàbils a comptar des de l’endemà d’haver rebut el requeriment la
documentació establerta en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Sisè.- En data 10 de maig de 2021, l’empresa DIVERSPORT, SL ha presentat la
documentació requerida per la Junta de Govern Local en sessió de data 27 d’abril de
2021.
Setè.- El Secretari ha emès informe jurídic en data 77/2021 en relació a la
documentació presentada per l’empresa DIVERSPORT, SL i la seva certificació
d’inscripció al RELI.
Vuitè.- L’Interventor emet informe de fiscalització en data 17 de maig de 2021 i
document
comptable
núms.
2021.2.0005268.000,
2022.2.0000044.000
i
2023.2.0000018.000 de disposició de la despesa.
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Atès el que disposa l'art. 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Segon.- Atès les competències que la DA Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic atorga a l'Alcaldessa-Presidenta de la Corporació en
matèria de contractació, si bé les esmentades competències han estat delegades a la
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1r
2n
3r
4rt
5è

CERTIFICAT

Setè.- Per acord de Junta de Govern Local de data 27 d’abril de 2021 es van
classificar les propostes presentades pels licitadors al contracte pel servei de
Dinamització Juvenil de Cunit, atenent la proposta duta a terme per la Mesa de
Contractació, de conformitat amb el següent ordre decreixent:

Número: 2021-0212 Data: 19/05/2021

.../...

Junta de Govern Local mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2549/2019.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,
RESOLC
Primer.- ADJUDICAR el contracte pel servei de Dinamització Juvenil de Cunit,
l’empresa, DIVERSPORT, SL amb CIF B17711474

a

Segon.- DISPOSAR la despesa per import de 29.847,78€ IVA inclòs (24.667,59 € més
5.180,19€ corresponents a l’IVA), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3340
2279900.

IMPORT (IVA
EXCLÒS)

IMPORT (IVA
INCLÒS )

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

2022

40.783,74€

49.348,33€

3340 2279900 cc.01300

2023

16.116,15€

19.500,55€

3340 2279900 cc.01300

Tercer.- NOTIFICAR a l’empresa DIVERSPORT, SL que, en el termini màxim de
quinze dies hàbils a partir de la recepció de l’adjudicació, haurà de formalitzar el
corresponent contracte administratiu.
Quart.- NOMENAR com a responsable del contracte pel servei de Dinamització
Juvenil de Cunit a la Tècnica de Joventut, Sra. Verònica Da Silva Díaz.
Cinquè.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el Perfil del contractant.

Número: 2021-0212 Data: 19/05/2021

ANY

CERTIFICAT

Preveure l’autorització i disposició de la despesa pels imports següents

Sisè- NOTIFICAR aquest acord a tots els licitadors.

Vuitè.- COMUNICAR les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de
Contractes, de conformitat amb allò que disposa l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
…/…
I, perquè així consti, als efectes oportuns, lliuro aquest certificat, segons permet l'art.
206 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, d'ordre i amb el vistiplau de
l’alcaldessa.
Cunit, data de signatura electrònica
El secretari de la Corporació

Vist i plau
L'alcaldessa

Adolf Barceló Barceló

M.Dolors Carreras Casany
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Setè.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria municipal.
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Número: 2021-0212 Data: 19/05/2021

CERTIFICAT

