Departament: Direcció Àrea Alcaldia
Núm. d’expedient: 6/2022/CMSERV2

“Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión
Europea - NextGenerationEU”
INFORME PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
NÚM. D’EXP.:

6/2022/CMSERV2

DEPARTAMENT:

Direcció Àrea Alcaldia

OBJECTE:

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL
DISSENY I EXECUCIÓ DE L'ESTRATÈGIA DE CAPTACIÓ
D'ENTORNS, ACTORS, RELACIONS I ALIANCES ÚTILS PER A LA
IMPLEMENTACIÓ DEL MARC ESTRATÈGIC DE CIUTAT 2030 I
L'AGENDA URBANA LOCAL

IMPORT :

6594,50 €

Aplicació pressupostària:
2022 - 11201/49104/22601 - Rem:2021 - P.A.L. AGENDA URBANA COM.SERVEIS PUBLICS I SENSIBILITZACIO

12022000009276

AD

Atenent allò establert a l’article 172 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i a
l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s’emet el
present informe.
ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ
1. El passat 14/01/2022 a les 15:45 es va publicar al perfil del contractant el plec tècnic per a la
contractació del Servei d’Assistència Tècnica per al Disseny i Execució de l’Estratègia de
Captació d’Entorns, Actors, Relacions i Aliances Útils per a la Implementació del Marc
Estratègic de Ciutat 2030 i l’Agenda Urbana Local.
2. L'adjudicació d'aquest contracte es tramita mitjançant contracte menor, per raó de la seva
quantia i d'acord amb els principis d'eficiència i celeritat.
3. Objecte del contracte consistent en CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA
TÈCNICA PER AL DISSENY I EXECUCIÓ DE L'ESTRATÈGIA DE CAPTACIÓ D'ENTORNS,
ACTORS, RELACIONS I ALIANCES ÚTILS PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL MARC
ESTRATÈGIC DE CIUTAT 2030 I L'AGENDA URBANA LOCAL i codi CPV 72224000-1.
Servicios de consultoría en gestión de proyectos.
4. Valor estimat del contracte (VEC): 6000,00 € (sense IVA).
5. Pressupost de licitació: 7260,00€ ( IVA inclòs) 21 % (tipus d’IVA).
6. Vigència del contracte: Des de l’adjudicació del contracte fins a 30/04/2022 o fins a
exhaurir el pressupost .
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7. Empreses que han presentat ofertes després de la publicació de la licitació:
ROSELLO ROMAN,ELISABET (POSTFUTUREAR), REQUENA MORENO,GEMA
NETHUNTING ), ISOTONIA INNOVATION LAB SL

(

8. Presentades les següents ofertes :
EMPRESA

IMPORT SENSE IVA

IVA ( %)

TOTAL (IVA
INCLÒS)

ROSELLO ROMAN,ELISABET
(POSTFUTUREAR )

5450,00

1144,50

6594,50

GEMA REQUENA MORENO (
NETHUNTING )

6000,00

1260,00

7260,00

ISOTONIA INNOVATION LAB SL

5500,00

1155,00

6655,00

9. Data de publicació de l’anunci al perfil del contractant al perfil del contractant: 14/01/2022 a
les 15:45
10. Es selecciona l’oferta més avantatjosa d’acord amb els criteris de valoració establerts:
ROSELLO ROMAN,ELISABET (POSTFUTUREAR) - ( 047944249J)
A continuació es fa la valoració tècnica de les ofertes presentades. Al final de la valoració,
s’afegeix una puntuació global de tots els criteris que s’indicaven en el plec tècnic.
1. Nom de l’empresa: GEMA REQUENA MORENO (NETHUNTING)
Descripció dels
documents
presentats per fer
front a la
demanda de
serveis
Avaluació del
Requeriments
sol·licitats

Documentació per la valoració econòmica i tècnica segons els plecs tècnics
publicats al perfil del contractant.
Es presenta tota la documentació sol·licitada.

Pel que fa a l’Estratègia de Captació d’Agents, aquesta consistiria en:
Fase 1 d'immersió: fer un debrief, articular la captació fent una cerca
exhaustiva dels actors més rellevants a implicar, construir missatges clars i
motivadors, i, elaborar una primera llista d'agents a captar per a cada Missió
(tant locals com supralocals). Es recolzaran en treballar copys i titulars clau, i,
en el coneixement del context global (ODS, agendes 2030, etc) que afirmen
tenir. A més inclouen en el proposta el disseny de fins a dos models tipus de
convocatòries.
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Fase 2 de captació i engagement: s'assajarà amb l'ajuda d'una Mostra
Representativa (2 actors) i s'elaborarà un document que contempli les
conclusions d'aquest assaig.
Fase 3. Definició del Procés de selecció: concreció de rols i document de
resultats.
L’oferta inclou referències i exemples d'altres projectes que deixen veure les
competències de l'equip en fabricar missatges, divulgar, presentar la
informació de manera visual, treballar amb intel.ligència col.lectiva, i, la seva
experiència en localització dels ODS i Agendes urbanes.
Els Continguts de la Guia per a la Iniciativa Missions inclouen: els
requisits/perfils que han de tenir els agents a implicar, la metodologia de
treball per assolir les fites, el to, el codi i la temporalitat de les reunions
(perspectiva Agile- Scrum Process) però no s'inclou un índex de la Guia tal i
com es demanava. Es proposta la creació d'un observatori de la Oficina del
Futur de la Ciutat però no queda clar en l'explicació quin seria el seu rol.
L'equip de projecte estaria format per dues professionals amb experiència en
projectes de característiques similars .
Obté una puntuació total de 36 punts (26 punts a l’Estratègia de Captació i
10 punts als continguts de la Guia per a la Iniciativa Missions).

Oferta econòmica

Total proposta: 6.000,00€ (IVA no inclòs). La puntuació de la valoració
econòmica és de 0 punts

2. Nom de l’empresa: ELISABET ROSELLÓ ROMAN (POSTFUTUREAR)
Descripció dels
documents
presentats per fer
front a la
demanda de
serveis

Documentació per la valoració econòmica i tècnica segons els plecs tècnics
publicats al perfil del contractant.

Avaluació del
Requeriments
sol·licitats

Pel que fa a l’Estratègia de Captació d’Agents, aquesta consistiria en:

Es presenta tota la documentació sol·licitada d'una manera visual i planera
que facilita la lectura i comprensió del que s'està proposant.

Tasca A. Identificar agents i dissenyar una estratègia de captació: anàlisi
i reconeixement d'agents clau que es disposin a la FCV, 4-5 entrevistes en
profunditat, inici d'un mapa online de relacions i agents, detecció de
necessitats per captar els agents idonis de cara a futures necessitats, i, la
determinació d'objectius de captació.
Tasca B. Captació d'Agents: execució de l'estratègia definida en las tasca 1
i preparació d'un CRM o base de dades de seguiment. En la memòria es
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descriuen de manera excel.lent les tasques a fer com els diferents lliurables
associats a cada tasca i els terminis de lliurament incloent un cronograma
orientatiu amb comentaris sobre els terminis de lliurament. L’oferta també
inclou l'assistència i la producció i facilitació d'1 o 2 actes de presentació de la
Iniciativa Missions Viladecans 2030 i els templates de les convocatòries.
Pel que fa a l’Índex de Continguts de la Guia per a la Iniciativa Missions,
la proposta inclou: un índex acurat (8 apartats o 3 subapartats) que
desmostrà la perfecta comprensió del que es sol.licitava i del seu destinatari.
A més, aporta el valor afegit que per la confecció d'aquesta Guia, s'utilitzaran
eines procedents dels Estudis de Futurs (Prospectiva, Disseny Especulatiu i
més), innovació social i planificació participativa, que ajudin en conjunt a
trobar acords i direccionar accions col·lectives cap a objectius comuns i
combinar el curt termini i dia a dia amb la capacitat de visionar diferents
escenaris de mig i llarg terminis, vinculats amb el marc estratègic de ciutat.
Inclou també un cronograma identificant les dates de lliurament dels
Lliurables requerits.
Obté una puntuació total de 49 punts (26 punts a l’Estratègia de Captació i
23 punts als continguts de la Guia per a la Iniciativa Missions).
Oferta econòmica

Total proposta: 5.450,00€ (IVA no inclòs). La puntuació de la valoració
econòmica és de 51 punts

Nom de l’empresa: _ ISOTONIA INNOVATION LAB SL
Descripció dels
documents
presentats per fer
front a la
demanda de
serveis

Documentació per la valoració econòmica i tècnica segons els plecs tècnics
publicats al perfil del contractant.

Avaluació del
Requeriments
sol·licitats

Pel que fa a l’Estratègia de Captació d’Agents, aquesta consistiria en:

Es presenta tota la documentació sol·licitada.

1. El mapeig d'actors (molt detallat i ben estructurat com es realitzaria) , i,
la construcció de missatges per adreçar-s'hi. La proposta inclou una
proposta d'actors inicial a implicar que, tot i demostrar un sincer interès per
conèixer la realitat local, no es pot valorar en aquest informe d'adjudicació
donat que no és un dels criteris de valoració de les ofertes.
2. Comunicació de les Missions: utilitzant accions de storytelling i
accountability. L'oferta inclou la realització d’infografies, newsletters
mensuals als actors que treballen en cada missió (elaboren exemples) i els
templates de convocatòries i en la proposta econòmica ho concreta en 2
storytellings i 2 newsletters. També proposen activitats concretes de
captació com ara 1 hackaton i 1 challenge. Aquesta proposta, tot i ser
interessant, podria significar el risc d'abocar els esforços de convocatòria en
omplir aquests 2 esdeveniments,i, distreure'ns de l'objectiu principal: recollir
adhesions a les Missions de Ciutat donat el termini ajustat que es descriu en
el plec.
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3. Recull de l'estratègia de captació i resultats aconseguits. L'explicació
de l'estratègia de captació dels agents i cerca d'engagement és molt clara.
Pel que fa a l’Índex de Continguts de la Guia per a la Iniciativa
Missions: la proposta inclou un índex acurat del que seria la Guia (8
apartats). Semblaria que és una Guia que documenta més el procés que no
pas estigui pensada com a manual de consulta adreçat als líders de les
Missions, tal com s'especificava en els plecs. No inclou un apartat amb les
eines que s'utilitzarien per dinamitzar les reunions.
L'equip de projecte estaria format per dos professionals.
Obté una puntuació total de 46 punts (26 punts a l’Estratègia de Captació i
20 punts al continguts de la Guia per a la Iniciativa Missions).
Oferta econòmica

Total proposta: 5.500,00€ (IVA no inclòs). La puntuació de la valoració
econòmica és de 46,36 punts

TOTAL PUNTUACIONS:
1. Valoració
Proposta
Econòmica
GEMA REQUENA MORENO
(NETHUNTING)
ELISABET ROSELLÓ ROMAN
(POSTFUTUREAR)
ISOTONIA INNOVATION LAB SL

2. Valoració
tècnica

Total Punts

0,00

36,00

36 punts

51,00

49,00

100 punts

46,36

46,00

92,36 punts

11. Es justifica de que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació, es a dir, de que no s’està produint fraccionament.
12. Aplicació pressupostària a la qual ha d’anar imputada la despesa derivada de l’execució del
contracte:
2022 - 11201/49104/22601 - Rem:2021 - P.A.L. AGENDA URBANA
- COM.SERVEIS PUBLICS I SENSIBILITZACIO

12022000009276

AD

FONAMENTS DE DRET
1. L’import per a la contractació d’aquests serveis seran provinents de la subvenció “Ayudas
para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana
Española” del projecte titulat “2021-Plan de Acción de la Agenda Urbana de Viladecans” amb
número d’expedient PP_AUE/21/00181 i concedida pel “Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana” i el compliment dels requisits del PRTR (DSNH, etiquetat verd i digital, igualtat
entre dones i homes, plan antifrau, etc),
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2. La present contractació s’emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
del Govern d’Espanya aprovat definitivament per l’Acord del Consell de Ministres del 13 de
juliol de 2021 sobre la base de la proposta aprovada per la Comissió Europea del 16 de juny
de 2021, i es desenvoluparà de conformitat amb les bases regulades per aquesta mateixa
Ordre, en règim de concurrència competitiva.
3. La contractació es regirà per l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i el Reial Decret-llei 36/2020, del 30 de desembre, per el que s’aproven mesures
urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència, principalment en el que és relatiu a les mesures
d’agilització de les subvencions finançables amb fons europeus establertes als articles 48, 60 a
65 i als instruments de col·laboració públicoprivada per a l’execució del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència establerts als articles 67 a 69.
4. Les empreses contractades garantiran el respecte del principi de “no causar un perjudici
significatiu” (DNSH), així com el compliment de la metodologia de seguiment de les ajudes
conforme el previst al PRTR, a l’article 5.2 del Reglament (UE) número 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021, i la seva normativa de desenvolupament, en
particular la vinculada al compliment de les fites i objectius. En particular es complirà amb la
Comunicació de la comissió Guia tècnica 2021/C 58/01, sobre l’aplicació del principi de “no
causar un perjudici significatiu”, així com el que és requerit a la Decisió d’Execució del Consell
relativa a l’aprovació de l’avaluació del Pla de recuperació i resiliència d’Espanya (CID), i les
condicions de l’etiquetat climàtic i digital.
5. La present contractació queda subjecta a totes les clàusules previstes al Pla Antifrau de
l’Entitat, que està en procés d’elaboració. La present contractació queda subjecta al
compliment de les obligacions d’informació previstes a l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021,
del 29 de setembre.
6. Els contractistes i subcontractistes tenen l’obligació relativa al titular real del beneficiari final
dels fons en la forma prevista en l’article 10 de l’ordre HPF/1031/2021, del 29 de setembre.
Aquest contracte queda subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita
Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea i el dret d’aquests òrgans a
l’accés a la informació sobre el contracte.
7. Aquest contracte queda subjecte a la norma de conservació de la documentació, d’acord
amb el què es disposa a l’article 132 del Reglament Financer.
8. Davant de l’incompliment de les fites o objectius dels contractistes, es preveu una
penalització del que indiqui la normativa d’aplicació.
9. Totes les actuacions de comunicació relacionades amb el Plan de Recuperació
Transformació i Resiliència incorporaran el logo oficial del PRTR.
10. En tots els projectes i sotsprojectes del PRTR s’haurà d’exhibir de forma correcta i
destacada l’emblema de la UE amb una declaració que digui: “financiado por la Unión
Europea-NextGenerationEU”.
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11. Contractació emmarcada en el Plan de Recuperació, Transformació i Resiliència –
Finançat per la Unió Europea –NextGenerationEU.”
12. Els articles 1, 28 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
13. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la de contracte
administratiu de serveis d’acord amb allò establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
14. Els articles 25.1 a), i capítol V del títol II del llibre II (art. 308 a 315) de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, que regulen el contracte administratiu de
serveis.
15. L’article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, relatiu al
càlcul del valor estimat dels contractes, que estableix que el valor estimat dels contractes el
determina l’import total, sense incloure-hi l’impost sobre el valor afegit (IVA), pagador segons
les estimacions de l’òrgan de contractació. En el càlcul de l’import total estimat s’hi ha de tenir
en compte qualsevol forma d’opció eventual, i les eventuals prorrogues i modificacions del
contracte.
16. Donada la quantia del valor estimat d’aquest contracte, aquesta corporació pot tramitar
l’expedient com a contracte menor, d’acord amb l'establert a l’art. 131.3 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
17. L’article 29.8 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que
estableix que els contractes menors definits a l’apartat primer de l’article 118 no poden tenir
una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga.
18. L’article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que
estableix la figura del responsable del contracte.
19. L’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, relatiu al
perfil del contractant.
20. La disposició addicional vuitena de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, que estableix que als efectes de facilitar la consulta
a la informació sobre la contractació pública, les administracions locals han d’informar el
Registre Públic de Contractes i la Plataforma de Serveis de Contractació Pública dels
contractes formalitzats i els que estan en licitació o en altres fases contractuals.
21. L’Ordre de la Generalitat de Catalunya ECO/47/2013, modificada per l’ordre
ECO/294/2015, que estableix al seu article 1.2. que les entitats de l’Administració local
catalana i els ens, organismes o entitats del seu sector públic han de comunicar al Registre
públic de contractes de la Generalitat de Catalunya les dades i els documents dels contractes
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públics que adjudiquin, incloent-hi els contractes menors, d’acord amb el que disposa la
legislació de contractes del sector públic.
22. L’import dels serveis realitzats es justificarà mitjançant aportació, per part de l’empresa
adjudicatària de la corresponent factura electrònica. L’adjudicatari està obligat a fer constar a
les factures que presenti, el número del document comptable AD, relatiu a l'autorització i
disposició de la despesa, que consta al present informe i a la resolució de l'adjudicació.
La presentació de les factures es pot fer mitjançant el punt general d’entrada: la plataforma eFACT Consorci Administració Oberta de Catalunya, accessible des de la majoria d’aplicacions
de facturació o la seu electrònica de l’Ajuntament, a la que es pot accedir a través de la
seu electrònica https://seuelectronica.viladecans.cat/ca/ o bé de la bústia de factures
electròniques de l'ajuntament de Viladecans https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=158.
Una vegada conformades les factures pel tècnic responsable es procedirà a la tramitació
comptable. El pagament serà realitzat d’acord amb els terminis establerts en l’article 198.4 de
la LCSP, és a dir, els 30 dies següents a la data d’aprovació de la factura, i el règim general
de pagaments de l’Ajuntament de Viladecans. El pagament es realitzarà mitjançant
transferència bancària al compte indicat pel contractista en el model normalitzat facilitat pel
departament promotor de la contractació o pel departament de Gestió Econòmic
23. Les bases d’execució del pressupost municipal.
24. El Decret de l’Alcaldia número 2021/2366, de data 13 d'abril de 2021, de delegació de
competències, complementat pel Decret de l’Alcaldia 2021/4005, de 17 de juny.
En base a tot l’anterior, PROPOSO :
PRIMER.- APROVAR l’adjudicació del contracte menor de serveis de CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL DISSENY I EXECUCIÓ DE L'ESTRATÈGIA
DE CAPTACIÓ D'ENTORNS, ACTORS, RELACIONS I ALIANCES ÚTILS PER A LA
IMPLEMENTACIÓ DEL MARC ESTRATÈGIC DE CIUTAT 2030 I L'AGENDA URBANA LOCAL
, de conformitat amb l’oferta presentada, pel termini comprès des de la data d’adjudicació
i el 30/04/2022 o fins a exhaurir el pressupost , a favor de l’empresa ROSELLO
ROMAN,ELISABET (POSTFUTUREAR) - (047944249J) , per un import total de 6594,50 €
(IVA inclòs), d’acord amb el següent detall:
- Import sense IVA: 5450,00 €
- IVA ( 21 %) : 1144,50 €
SEGON.- APROVAR L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ de la despesa per un import total de
6594,50 € (IVA inclòs) del pressupost general de l’exercici de 2022, a càrrec de l’aplicació
pressupostària:
2022 - 11201/49104/22601 - Rem:2021 - P.A.L. AGENDA URBANA
- COM.SERVEIS PUBLICS I SENSIBILITZACIO

12022000009276
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AD

Departament: Direcció Àrea Alcaldia
Núm. d’expedient: 6/2022/CMSERV2

“Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión
Europea - NextGenerationEU”
TERCER.- PUBLICAR aquesta resolució al PERFIL del CONTRACTANT de l’Ajuntament de
Viladecans,
consultable
a
la
seu
electrònica
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=viladecans&reqC
ode=viewDetail&idCap=5514905.

QUART.- NOMENAR a ALICIA VALLE CANTALEJO , com a gerent municipal de
l’Ajuntament de Viladecans, com a responsable per part de l’Administració de la comprovació
i vigilància de la correcta realització de l’objecte del contracte, MARINA JARQUE, com
a Adjunta a la Gerència per la Internacionalització, Innovació i Projectes Europeus i JOAN
BASSOLAS com a Gerent de la Fundació Ciutat de Viladecans del seguiment operatiu del
contracte.
CINQUÈ.- TRAMETRE la informació del contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, qui procedirà a trametre la informació necessària a la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació.
SISÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses
interessades en aquest expedient de contractació.
SETÈ.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local.
VUITÈ.- DONAR TRASLLAT d’aquesta resolució al departament i o unitat promotora del
present contracte, al responsable de l’execució del contracte, a Intervenció General, Tresoreria
i al departament de Gestió Econòmica als efectes que hi corresponguin.
Viladecans, a data de la signatura electrònica.
En prenc coneixement,
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