Expedient 203/2021
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
En data 20 de desembre del 2021 es constitueix en sessió telemàtica la Mesa de
Contractació del procediment de referència, relatiu al contracte de serveis de dinamització,
informació, orientació i acompanyament de la població jove, de 12 a 29 anys, del municipi de
Castellterçol i l’àmbit d’influència on s’ubica.
L’objecte de la sessió és procedir a l’obertura dels sobres núm 2 (B) dels diferents licitadors
que ha presentat proposicions, i que han estat els següents:

Els serveis administratius de la Corporació han comprovat els requisits de capacitat i
solvència exigits als licitadors, declarant-se vàlides totes tres proposicions formulades.
Prèviament a l’obertura dels sobres 2 (B), es dona compte de l’informe de valoració dels
criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor corresponent a cadascuna de les
proposicions formulades, realitzat pels serveis tècnics de joventut del Consell Comarcal del
Moianès en data 16 de desembre del 2021, i que es transcriu a continuació:
«SERVEI D’INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT ALS I LES JOVES DE
CASTELLTERÇOL I EL SEU ÀMBIT D’INFLUÈNCIA
INFORME DE VALORACIÓ DELS PROJECTES TÈCNICS
EMÈS PER: Tècnica de joventut del Consell Comarcal del Moianès.

MOTIU: Informar de la proposta de valoracions dels projectes tècnics de les entitats presentades
per a oferir el Servei d’informació, orientació i acompanyament als i les joves de Castellterçol i el
seu àmbit d’influència.
PROPOSTA DE VALORACIÓ:
A continuació, es presenta la proposta de puntuació per a cada criteri, per a cadascuna de les
propostes tècniques d'execució del contracte de serveis de gestió de l'Espai Jove de
Castellterçol.
CRITERIS AMB JUDICI DE VALOR (fins a 25 punts)
Fundació La
Xarranca
Qualitat del projecte (fins a 6 punts)
Concreció, qualitat i claredat del
projecte
Demostra coneixement d’altres
experiències i/o projectes de
joventut de Catalunya
Viabilitat, factibilitat i/o grau
d’aplicabilitat del projecte

Fundació Pere
Tarrés

ANNCON
LLEURE I OCI
SL

2

2

2

1

1

1

1

1

1
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ADREÇAT A: Ajuntament de Castellterçol.

Es preveu la participació del
1
1
col·lectiu beneficiari en el disseny
del projecte i/o en el transcurs de
les accions
Es concreta com s’avaluarà el
1
1
funcionament del servei i quins
indicadors
qualitatius
i
quantitatius es recolliran
Coneixement del municipi i la comarca (fins a 5 punts)
Es demostra coneixement de la
1
1
realitat del municipi i/o de la
comarca
Es
proposen
activitats
o
2
2
estratègies concretes de treball
en xarxa amb altres agents del
territori
Es proposa alguna acció concreta
2
0
en l’àmbit comunitari que pugui
contribuir a donar a conèixer
l’Espai jove El Kastell – SIOAJ a
la població de Castellterçol.
Experiència prèvia i coordinació en projectes similars (fins a 4 punts)

1

Es
concreten
experiències
2
prèvies i les seves valoracions,
que podrien ser aplicables al
municipi
Es concreta com es coordinarà el
1
servei
Es preveu el foment de la
1
formació continuada del tècnic/a
que dinamitzarà l’Espai jove El
Kastell -SIOAJ fora de l’horari del
servei
Contingut dels projectes i accions (fins a 10 punts)
Ajustament a la realitat social i a
2
les necessitats del col·lectiu al
qual s’adreça
Valors que inclou o promou el
1
projecte.
(civisme,
hàbits
saludables, respecte, inclusió,…).
Es proposen accions concretes
1
per la promoció, suport i
acompanyament a les iniciatives
juvenils de Castellterçol
Es proposen accions concretes
1
pel foment i diversificació de la
participació juvenil a l’Espai jove
el Kastell- SIOAJ
Es proposen noves vies i
1
activitats per recollir opinions i
suggeriments dels i les joves del
municipi
Es proposen accions de suport al
1
pla de comunicació i difusió de la
programació dels serveis amb la
implicació dels i les joves del
municipi

0

0

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0
0
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2

S’inclou la perspectiva de gènere
i LGTBI es proposen exemples
d’accions a desenvolupar en
dates assenyalades amb els i les
joves del municipi (8M, 28J,
25N…)
S’inclouen propostes d’accions
que fomentin la sostenibilitat i/o el
consum responsable
Es
proposen
projectes
o
iniciatives que fomentin la inclusió
i la cohesió social en el context
de diversitat cultural actual
PUNTUACIÓ TOTAL

1

1

1

1

1

1

1

0

0

25 punts

19 punts

18 punts

Justificació dels punts no concedits:
Fundació Pere Tarrés:
Es proposa alguna acció concreta en l’àmbit comunitari que pugui contribuir a donar a conèixer
l’Espai jove El Kastell – SIOAJ a la població de Castellterçol – El projecte especifica que vol
desenvolupar actuacions en aquesta línia, però no inclou accions concretes en aquest aspecte,
mentre que els altres projectes sí que desglossen activitats o projectes concrets per assolir
aquest objectiu explícit de donar a conèixer l’espai jove a la població.
Es concreten experiències prèvies i les seves valoracions, que podrien ser aplicables al municipi:
No es concreten experiències prèvies de coordinació d’altres espais joves i tampoc es fa
referència a la seva valoració o exemples d’èxit que puguin ser aplicables al municipi. L’única
entitat que ha obtingut aquesta puntuació explicita experiències anteriors i quins suports o quines
accions realitzades anteriorment podrien ajustar-se a la realitat del municipi.

Es proposen projectes o iniciatives que fomentin la inclusió i la cohesió social en el context de
diversitat cultural actual: Encara que es pressuposen valors implícits en el projecte en aquesta
línia, no s’expliciten ni es desglossen activitats concretes per treballar la diversitat cultural a
l’Espai Jove-El Kastell.
ANNCON LLEURE I OCI SL:
Es demostra coneixement de la realitat del municipi i/o de la comarca: Es concreten dades
demogràfiques de Castellterçol, però no es demostra coneixement de la realitat juvenil del
municipi ni de les seves necessitats concretes, ni d’altres equipaments o entitats municipals.
Tampoc es fa esment del Pla Comarcal de Joventut, ni de cap altre servei, espai jove o entitat de
la comarca.
Es proposen activitats o estratègies concretes de treball en xarxa amb altres agents del territori:
Es proposa el treball en xarxa com a objectiu i línia de treball, però no es concreten accions
específiques ni estratègies concretes de treball en xarxa. Així mateix, tampoc es fa esment de la
xarxa a nivell comarcal.
Es concreten experiències prèvies i les seves valoracions, que podrien ser aplicables al municipi:
Sí que es concreta experiència prèvia en la coordinació d’altres espais joves o projectes similars,
però no s’expliciten valoracions o experiències d’èxit concretes que puguin ser aplicables al
municipi.
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Es proposen accions concretes pel foment i diversificació de la participació juvenil a l’Espai jove
el Kastell- SIOAJ: Encara que s’esmenta en la pàg. 40 com a objectiu, no s’explicita cap acció
concreta o desglossada per treballar aquest aspecte.

Es proposen accions concretes pel foment i diversificació de la participació juvenil a l’Espai jove
el Kastell- SIOAJ: Encara que s’esmenta en la pàg. 9 que les propostes s’hauran d’adaptar a
diferents perfils de joves, no s’expliciten accions específicament dirigides a aconseguir aquest
objectiu de la diversificació de la participació juvenil a l’Espai Jove.
Es proposen projectes o iniciatives que fomentin la inclusió i la cohesió social en el context de
diversitat cultural actual: Encara que també s’expliciten i es pressuposen valors implícits en el
projecte en aquest sentit, no es desglossen activitats concretes per treballar la diversitat cultural
a l’Espai Jove.»

A la vista de l’informe transcrit, la Mesa de Contractació realitza la següent valoració dels
criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor corresponent a cadascuna de les
proposicions formulades:
CRITERIS AMB JUDICI DE VALOR (fins a 25 punts)
Fundació La
Fundació Pere
Xarranca
Tarrés
25
19

ANNCON LLEURE I
OCI SL
18

A continuació es procedeix a l’obertura dels sobres núm 2 (B) dels diferents licitadors que ha
presentat proposicions. Aquest sobre només ha de contenir l’oferta econòmica, signada per
l’empresa licitadora o persona que el representi, i la documentació acreditativa de les
referències tècniques per a la ponderació dels criteris avaluables de forma automàtica
assenyalats en la clàusula 10 “Criteris de valoració de les ofertes” del PCAP.
Una vegada realitzada l’obertura dels sobres núm. 2 (B) es comprova que en tots tres casos
els mateixos contenen la documentació exigida al PCAP.
Pel que fa a les proposicions formulades, en resulten les següents:

La puntuació corresponent a cada oferta econòmica formulada s’ha obtingut mitjançant
l’aplicació de la fórmula recollida al PCAP:

Cap de les ofertes econòmiques formulades es troba en situació de presumpció
d’anormalitat, d’acord amb els criteris recollits al PCAP, i per tant totes tres es declaren
vàlides.
- un diferencial del 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador,
de un 20% respecte el pressupost net de licitació
El resultat final obtingut ha estat el següent:
PUNTUACIÓ TOTAL (fins a 100 punts)

JUDICI DE VALOR DEL
PROJECTE (Fins a 25 punts)
OFERTA ECONÒMICA (Fins a 75
punts)
TOTAL PUNTUACIÓ

Fundació La
Xarranca

Fundació
Pere Tarrés

25

19

ANNCON
LLEURE I OCI
SL
19

75

71,29

49,86

100

90,29

68,86

Codi Validació: 77F5GSHS3C2EZ2PWTT7SC6JSN | Verificació: https://castelltersol.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 5

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (fins a 75 punts)
Fundació La
Fundació
ANNCON LLEURE I
Xarranca
Pere Tarrés
OCI SL
OFERTA ECONÒMICA (sense IVA)
23.532,48
23.669,15
24.460,00
PUNTUACIÓ
75
71,29
49,86

A la vista del qual, la Mesa de Contractació realitza a l’òrgan de contractació la proposta
d’adjudicació del contracte al licitador que ha obtingut la màxima puntuació, Fundació La
Xarranca, prèvia verificació en els registres que es detallen en la clàusula 6 del PCAP dels
requisits de capacitat, solvència i habilitació professional, requerint-se documentalment els
que no hi figurin en els mateixos.
D’acord amb l’article 150.2 LCSP i 159.4, si l’empresa licitadora no presenta la
documentació requerida o no constitueix la garantia definitiva dins del termini assenyalat al
PCAP, s'entendrà que retira la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació
a la següent empresa licitadora segons l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes,
que és el següent:
1. Fundació La Xarranca.
2. Fundació Pere Tarrés.
3. ANNCON LLEURE I OCI S.L.
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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