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www.odena.cat
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Exp. núm.: C1742022150 – 432/2022

CELSA PÉREZ GIL, Secretària – interventora de l’Ajuntament d’Òdena.
CERTIFICO: Que el dia 2 de juny de 2022, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va
adoptar, entre d’altres, el següent acord:

“Per decret d’alcaldia de data 28 d’abril de 2022 es va aprovar l'inici de l'expedient
administratiu de licitació del “Servei de l’escola d’estiu d’Òdena 2022”, procediment obert
d’acord amb l’art. 156 de la LCSP 9/2017, de 8 de novembre.
En execució de la resolució es va fer públic l’anunci de licitació mitjançant la seva inserció en
el perfil del contractant per un període mínim de 15 dies naturals. Dins del termini
d’exposició pública han formulat proposta mitjançant l’eina Sobre Digital:

En data 18 de maig de 2022, a les 14:00 hs es va constituir la Mesa de Contractació i es va
procedir a l’obertura del Sobre A – Documentació administrativa i oferta dels criteris
d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de valor, segons acta 1 que es transcriu en la
seva integritat:

Contracte: CONTRACTE DE SERVEIS
Objecte: SERVEI DE L’ESCOLA D’ESTIU D’ÒDENA 2022
Forma: LICITACIÓ PÚBLICA
Procediment: OBERT
Convocatòria licitació: DECRET D’ALCALDIA NÚM. 348 DE DATA 28/04/2022
Exp. C1742022150 – 432/2022
ACTA NÚM. 1 DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA SOBRE A DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I OFERTA DELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
PONDERABLES EN FUNCIÓ D'UN JUDICI DE VALOR
Localitat i lloc: Òdena
Data: 18 de maig de 2022
Comença: 14:00 hores
Finalitza: 14:41 hores
Mesa de Contractació, assistents:
President:

- Francisco Guisado Santano, alcalde
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“

Vocals:

- Celsa Pérez Gil , Secretària –Interventora
- Antoni Pujadó Estany, Tècnic/a operatiu de l'àmbit tresoreria-Dipositària
- Inès Garcia Hernández, treballadora laboral municipal de l’àrea de serveis a
les persones,

Actua com a secretària la funcionaria de l’Ajuntament d’Òdena Sra. Quima Rico Santano.
Desenvolupament de la sessió
1. Constitució de la Mesa de Contractació. Es constitueix la Mesa amb els assistents esmentats a
l’encapçalament, designats en el plecs administratius particulars aprovats per decret d’alcaldia núm.
348 de data 28.04.2022.
2. Obertura dels sobre núm. A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I OFERTA DELS CRITERIS
D'ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN FUNCIÓ D'UN JUDICI DE VALOR.
El President de la Mesa llegeix l’anunci de la convocatòria d’inici de la licitació per contractar,
convenientment publicitada mitjançant anuncis inserits al Perfil del Contractant i en el web corporatiu.
A continuació la secretària de la Mesa dóna lectura de les ofertes presentades dins de termini, segons
consta en la certificació emesa per l’eina Sobre Digital.

Acte seguit, es procedeix a la qualificació dels documents administratius aportats, i s’acorda:



Plica 1

PUNTUAJOCS, S.L. (B64958838), en data 17 de maig de 2022, hora
11:08:40 – Registre d’entrada 2022-E-RC-441



Plica 2

ANIMA’NS SCP (J66050857), en data 17 de maig de 2022, hora 11:41:15 –
Registre d’entrada 2022-E-RC-443



Plica 3

DIVERSPORT SL (B17711474), en data 17 de maig de 2022, hora 13:29:26
– Registre d’entrada 2022-E-RC-445

Admesos els licitadors que han concorregut s’acorda procedir a l’obertura de l’Annex 2 - criteris
d’adjudicació ponderables en funció d’un judici, d’acord amb les clàusules particulars de contractació.
Un cop revisada la documentació, s’anuncia que la Mesa donarà trasllat de totes les propostes
presentades a la treballadora laboral municipal de l’àrea de serveis a les persones, Sra. Inés Garcia,
per tal què avaluï les mateixes i elevi informe d’acord amb els barems continguts en els plecs de
condicions.
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Primer.- Declarar admesos els següents licitadors que han formulat proposta, en tant en quant la
documentació administrativa presentada s’ajusta a la requerida:

Plaça Major, 2
08711 Òdena
Tel.93 801 74 34
Fax 93 706 29 85
www.odena.cat
odena@odena.cat

S’informa tanmateix que la propera convocatòria de la Mesa serà el dia 25.05.2022, a les
13:30 hs. per a procedir a la comunicació del resultat de l’Informe de valoració de criteris
tècnics i a l’obertura del Sobre B: Oferta dels criteris d'adjudicació quantificables de
forma automàtica.

El Sr. President dóna l’acte per acabat a l’hora que s’indica a l’encapçalament, i s’estén aquesta acta que
signen electrònicament, al marge, tots els assistents, juntament amb la secretària, que en dóna fe.“

Fet trasllat de la documentació a la tècnica de l’àrea de serveis a les persones per tal que
valoressin la documentació tècnica, en data 25 de maig de 2022 es va tornar a reunir la
Mesa de contractació per tal de donar a conèixer el resultat de l’informe i procedir a
l’obertura del Sobre B – Oferta dels criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica,
segons Acta 2:
“
Contracte: CONTRACTE DE SERVEIS
Objecte: SERVEI DE L’ESCOLA D’ESTIU D’ÒDENA 2022
Forma: LICITACIÓ PÚBLICA
Procediment: OBERT
Convocatòria licitació: DECRET D’ALCALDIA NÚM. 348 DE DATA 28/04/2022
Exp. C1742022150 – 432/2022
ACTA NÚM. 2 CONEIXEMENT DE L’INFORME TÈCNIC I OBERTURA SOBRE DIGITAL B:
OFERTA DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA.
Localitat i lloc: Òdena
Data: 25 de maig de 2022
Comença: 13:30 hores
Finalitza: 14:25 hores

President:

- Francisco Guisado Santano, alcalde

Vocals:

- Celsa Pérez Gil , Secretària –Interventora
- Antoni Pujadó Estany, Tècnic operatiu de l'àmbit tresoreria-Dipositària
- Inés Garcia Hernández, treballadora laboral municipal de l’àrea de serveis a
les persones,

Actua com a secretària la funcionaria de l’Ajuntament d’Òdena Sra. Quima Rico Santano.
Desenvolupament de la sessió
1. Constitució de la Mesa de Contractació. Es reuneix la Mesa amb els assistents esmentats a
l’encapçalament, designats en el plecs administratius particulars aprovats per decret d’alcaldia núm.
348 de data 28.04.2022.
2. Coneixement de l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 13.10.2021.
“Informe Tècnic
Referència

Informe valoració licitació per la contractació servei d'escola
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Mesa de Contractació, assistents:

d'estiu 2022
Sol·licitant

Mesa de contractació

Emplaçament

Ajuntament d’Òdena

Redactor

Tècnica d’educació i Joventut

Na Inés Garcia Hernández, actuant com a tècnica d’educació i joventut de l’Ajuntament d’Òdena
emeto el següent informe,
ANTECEDENTS
Per resolució d’alcaldia núm. 348, de data 28 d’abril de 2022, s’ha aprovat el Plec de
clàusules administratives particulars i el Plec de clàusules tècniques particulars que
han de regir la contractació del “Escola Estiu d’Òdena 2022”
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes per a la licitació del contracte en data 17 de maig
2022 a les 14h, mitjançant procediment obert ordinari amb determinació de criteris d’adjudicació
quantificables de forma de valoració de les proposicions i determinació de l'oferta
econòmicament més avantatjosa atenent a criteris directament vinculats a l’objecte del contracte,
s’han presentat els següents licitadors:
Empreses presentades:
Denominació
Puntuajocs S.L,
ANIMA’NS SCP
DIVERSPORT

CIF
B64958838
J66050857
B17711474

Registre
2022-E-RC-441
2022-E-RC-443
2022-E-RC-445

En data 18 de maig de 2022 a les 14 hores, es procedeix a l’obertura del sobre A i la mesa dona
trasllat al servei per tal que emeti informe de valoració al respecte.

Primer.- Criteris amb valoració susceptible de judicis de valor (40%)

 Projecte educatiu Escola d’Estiu d’Òdena 2022: 30 punts
Es tindrà en compte el cronograma organitzatiu diari i global del projecte, el model organitzatiu,
així com també el model proposat de fitxa d’activitats i coneixement del municipi d’Òdena per
realitzar les activitats:
- Foment de l’entorn del municipi .................... màxim 10 punts
- Utilització de material reciclat ........................màxim 5 punts
- Foment dels valors sostenibles ..................... màxim 5 punts
- Eix d’animació creatiu i motivador ................. màxim 5 punts
- Pla d’avaluació de l’escola d’estiu ................. màxim 5 punts

 Pla de comunicació: 10 punts
La comunicació externa, seguint les indicacions i els canals de l’Ajuntament (xarxes, web, notes
de premsa). Es valorarà l’existència d’un pla de comunicació, notes de premsa, informació a les
famílies....Així com també la capacitat posterior d’avaluar el seu impacte. També es valorarà la
capacitat d’incorporar nous canals:
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CONSIDERACIONS

Plaça Major, 2
08711 Òdena
Tel.93 801 74 34
Fax 93 706 29 85
www.odena.cat
odena@odena.cat

- Comunicació amb les famílies ...................... màxim 4 punts
- Comunicació amb l’ajuntament .....................màxim 2 punts
- Comunicació interna ..................................... màxim 2 punts
- Comunicació externa .................................... màxim 2 punts
CONCLUSIONS
La valoració del sobre A és la següent
CRITERIS Puntuació

Plica 1
Puntuajocs
S.L

Projecte educatiu Escola d’Estiu d’Òdena
2022:
(Fins a 30 punts)
Foment de l’entorn del municipi
Utilització de material reciclat
Foment dels valors sostenibles
Eix d’animació creatiu i motivador
Pla d’avaluació de l’escola d’estiu
Total
Pla de comunicació
(Fins a 10 punts)
Comunicació amb les famílies
Comunicació amb l’ajuntament
Comunicació interna
Comunicació externa
Total
TOTAL GLOBAL

Plica 2
ANIMA’NS
SCP

Plica 3
DIVER
SPORT

7
3.5
5
4.5
3.5
23.5

9
3
4
4
4.5
24.5

6
0.5
2
2.5
4
15

3.5
1.8
2
1.5
8.8
32.3

4
2
1.5
1.8
9.3
33.8

3.5
1
1
1.5
7
22

En base a la valoració tècnica exposada, qui subscriu valora que la millor oferta presentada ha
estat la d’ ANIMA’NS SCP.

Un cop donat a conèixer el contingut de l’informe, la Mesa de Contractació procedeix a l’obertura del
sobre B.
3. Obertura dels sobre núm. B: OFERTA DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUANTIFICABLES
DE FORMA AUTOMÀTICA
Descarregat el contingut del Sobre B mitjançant l’eina sobre digital es procedeix a descarregar el seu
contingut, essent el resultat:

Licitador
PUNTUAJOCS, S.L. (B64958838)

Proposta econòmica
44590,00

PUNTS
7,54

ANIMA’NS SCP (J66050857)

45019,05

0,22

DIVERSPORT SL (B17711474)

41518,01

60,00
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En qualsevol cas, l’òrgan corresponent resoldrà com millor consideri.”

Constatat que les ofertes presentades NO estan incurses en baixa anormal o desproporcionada d’acord
amb l’apartat J del quadre resum de característiques dels plecs administratius particulars.
4. Proposta d’adjudicació
Un cop revisada la documentació, vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals i la valoració
efectuada per la pròpia Mesa, la puntuació ha estat la següent:
Licitador

CRITERIS AMB
VALORACIÓ
SUSCEPTIBLE DE
JUDICIS DE VALOR

CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ
QUANTIFICABLES DE
FORMA
AUTOMÀTICA

TOTAL PUNTS

32,3

7,54

39,84

33,8

0,22

34,02

22,0

60,00

82,00

PUNTUAJOCS, S.L. (B64958838)

ANIMA’NS SCP (J66050857)

DIVERSPORT SL (B17711474)

Avaluada la puntuació, la Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació que ha de
resoldre el procediment, l’adjudicació a favor de DIVERSPORT SL (B17711474) per quan resulta
titular de l’oferta presentada, per import de 41.518,01 € (IVA exclòs), ja que reuneix els requisits
d’acord amb els criteris de qualificació assenyalats en el plec de clàusules administratives particulars
verificat. Procedeix requerir a l’empresa proposada per a que en el termini de 10 dies hàbils, aporti la
documentació que s’indica en la clàusula quinzena dels plecs de clàusules administratives particulars.

Requerida documentació prèvia a l’adjudicació d’acord amb la clàusula quinzena del plec de
clàusules administratives particulars que regeixen la licitació, l’empresa proposada com a
adjudicatària, en data 31.05.2022 ha presentat documentació validada per secretariaintervenció, així com la garantia definitiva per import de 2.075,90 euros.
Examinada la documentació presentada, de conformitat amb el que disposa la Llei de
contractes del sector públic 9/2017, de 8 de novembre, i d’acord amb les atribucions que
l’Alcaldia ha delegat en favor de la Junta de Govern Local per mitjà de resolució núm. 380 de
06/05/2022,
Per tot l’exposat aquesta Junta de Govern Local, adopta els següents ACORDS,
Primer. Declarar vàlid el procediment i adjudicar el contracte del “Servei de l’escola d’estiu
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Seguidament El Sr. President dóna l’acte per acabat a l’hora que s’indica a l’encapçalament, i s’estén
aquesta acta que signen electrònicament, al marge, tots els assistents, juntament amb la secretària, que
en dóna fe.”

Plaça Major, 2
08711 Òdena
Tel.93 801 74 34
Fax 93 706 29 85
www.odena.cat
odena@odena.cat

d’Òdena 2022”, a DIVERSPORT SL (B17711474), pel preu de 41.518,01 euros,
més 8.718,78 euros que corresponen al 21% d’IVA.

Segon. Autoritzar i disposar d’un crèdit de 50.236,79 euros a càrrec de la partida
pressupostària 43.32600.22706 del pressupost vigent.
Tercer. Notificar l’acord a l’adjudicatari, així com als Serveis econòmics municipals.
Quart. L’eficàcia i executivitat de la contractació concertada no s’iniciarà i/o la seva prestació
se suspendrà si així ho determina normativa estatal i/o autonòmica de referència -amb motiu
de la situació de pandèmia Covid-19–sense que pugui el prestador del servei contractat
reclamar en raó de dites circumstàncies la retribució econòmica pactada i/o responsabilitat
patrimonial derivada a l’Ajuntament.
Cinquè. Abans de l’inici de l’activitat contractada l’adjudicatari haurà d’acreditar que els
treballadors assignats o destinats a l’execució del contracte estan afiliats i donats d’alta a la
Seguretat Social, obligació que s’estén durant el termini d’execució del contracte. Igualment
haurà d’aportar la certificació negativa de delictes de naturalesa sexual dels treballadors
assignats, tenint en compte que, en cas d’esser ciutadans estrangers, o amb doble
nacionalitat, hauran de sol·licitar l’esmentat certificat, també al seu país d’origen.
Igualment, abans de l’inici del servei haurà de donar compliment a clàusula 6.4 del PPTP: "la
L’empresa licitadora haurà de contractar, per a totes les persones participants, una
assegurança d'accidents personals amb les cobertures següents: per despeses d'assistència
sanitària, un mínim de 6.000 euros; per defunció, un mínim de 5.000 euros, i per invalidesa
permanent, un mínim de 6.500 euros. En el supòsit de defunció d'una persona menor de 14
anys, l'assegurança s'ha de destinar a cobrir les despeses de sepeli."

I per a que consti, i sense perjudici del que resulti de l’aprovació definitiva de l’acta, en els
termes de l’article 206 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre emeto la present certificació
a Òdena, a 3 de juny de 2022.
La secretària – interventora

Vist i plau
L’alcalde

Celsa Pérez Gil

Francisco Guisado Santano
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Sisè. La formalització del contracte es realitzarà mitjançant la signatura d’acceptació del
contractista de la present resolució.”

