Expedient: 3886/2021
Assumpte: Licitació del contracte de serveis d’intervenció en espais públics per treballar la
convivència ciutadana a Abrera.

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ NÚM. 3
Abrera, a 14 de setembre de 2021, a les 09:30 hores, a l’edifici de l’Ajuntament
d’Abrera, ubicat a la Plaça de la Constitució, núm. 1, es constitueix la Mesa de
Contractació, a la que assisteixen:
-

Guadalupe Marcos Giménez, presidenta de l’Àrea de Serveis Generals
Cristina Fontova Camacho, interventora
César Romero García, secretari
Anna Parera Plaza, tècnica de Contractació.

Atès allò que disposa la clàusula 16a del Plec de Clàusules Administratives Particulars,
hi ha el quòrum suficient per a la vàlida constitució de la Mesa.
Actua com a secretària la Sra. Anna Parera Plaza, que fa constar que es constitueix la
Mesa presidida per la Sra. Guadalupe Marcos Giménez i es declara obert l’acte.

Licitador

Oferta €
IVA exclòs

Punts
oferta

Punts
millores

Punts
projecte

Punts
totals

Espai Coneix SCCL

28.887,14 €

51,79

20

21,5

93,29

EsMediació, Associació per a
la
Gestió
Integral
de
Conflictes

27.201,65 €

55

17,14

20

92,24

Drecera SCCL

28.505,00 €

52,48

15,5

16

83,98

La Mesa de Contractació fa seu l’informe tècnic, classifica els licitadors i proposa a
l’òrgan de contractació adjudicar el contracte al licitador primer classificat, Espai
Coneix SCCL, amb una puntuació de 93,29 punts, en relació a l’oferta següent:
Adjudicatari: ESPAI CONEIX, SCCL NIF: F67013565
Preu: Net: 28.887,14 €, IVA 10%: 2.888,71 €, total: 31.775,85
Durada: 1 any. Pròrroga: 1 any. Estimació data inici: 01/10/2021
Millores:
- 2 tallers en dies laborables.
- 2 activitats en caps de setmana.
- 78 hores anuals addicionals de serveis.
Un cop comprovat que la societat cooperativa Espai Coneix SCCL es troba inscrita en
el Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI), trobant-se
degudament constituïda, gaudint el representant de poders suficients i no trobant-se
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S’ha emès informe tècnic núm. 2021-0035 de data 14/09/2021, subscrit per la
coordinadora d’Àrea d’Acció Social i Família, Cultural i de Lleure, de valoració de les
proposicions presentades de conformitat amb els criteris d’adjudicació, del que resulta
la valoració final següent:

incursa en prohibició de contractar, la Mesa de Contractació requereix el licitador per
tal que, en el termini de 7 dies hàbils, a comptar des de l’enviament de la comunicació,
aporti la documentació següent:
a. Acreditació de la solvència tècnica i professional: Una relació dels principals
serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims
anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat.
Hauran d’haver realitzat un mínim de tres contractes que ascendeixin a un
import mínim de 29.095,14 de forma acumulada.
b. La metodologia del taller/activitat, els destinataris i la valoració econòmica dels
recursos humans i materials proposats a les millores contingudes a l’oferta.
c. La constitució de la garantia definitiva per un import de 1.444,36 euros,
corresponent al 5% de 28.887,14 euros, IVA exclòs.
La garantia es podrà constituir en efectiu, en valors de deute públic, mitjançant
aval o mitjançant contracte d’assegurança de caució davant la Tresoreria
municipal de l’Ajuntament d’Abrera.
En cas de realitzar-se en efectiu, aquest s’haurà d’efectuar per transferència
bancària al compte titularitat de l’Ajuntament d’Abrera que s’indicarà al
requeriment.
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Finalitza l’acte a les 09:40 h. i s’estén la present acta que, llegida i trobada conforme,
signen els membres de la Mesa amb mi la secretària.

