Acta Mesa d’obertura Sobre B2: Subfase 2. Documentació de la primera fase referida
als criteris objectius
Expedient

EC-2020-57

Unitat
promotora

Direcció General de Difusió

Procediment

Obert

Objecte

Serveis de conceptualització i producció de la creativitat i la definició dels
objectius, estratègia i pla d'acció de campanyes de publicitat institucional
que es difondran en el mitjà de comunicació social

Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Serveis

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

Valor estimat

858.600,00

-

-

Pressupost licitació

286.200,00

60.102,00

346.302,00

Identificació de la sessió
Data: 21 de febrer de 2020.
Horari: 11:00 h.
Lloc: Rambla Catalunya 19-21 Pl 3ª R 31
Convocats titulars
Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Abigail Martínez Gatius

Presidenta

Sub-directora general de
Difusió

Maria Navarrete Garcia

Vocal que actuarà com a
president/a en cas d’absència
del/de la president/a.

Sub-directora general de
Gestió Econòmica,
Contractació i Patrimoni

Elena M Tejedor
Gimenez

Vocal

Cap del Servei de
contractació

Marta Rios Bonet

Vocal Unitat promotora

Tècnic de Difusió Institucional

Núria Agelet Fernández

Vocal en representació
d’Assessoria Jurídica

Assessoria Jurídica

Rosa M. Colomer Parera Vocal en representació
d'Intervenció

Intervenció delegada

Elisabet Leon Fàbregas

Tècnic Superior

Secretària

Assistents
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Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Abigail Martínez Gatius

Presidenta

Sub-directora general de
Difusió

Maria Navarrete Garcia

Vocal que actuarà com a
president/a en cas d’absència
del/de la president/a.

Sub-directora general de
Gestió Econòmica,
Contractació i Patrimoni

Elena M Tejedor
Gimenez

Vocal

Cap del Servei de
contractació

Marta Rios Bonet

Vocal Unitat promotora

Tècnic de Difusió Institucional

Núria Agelet Fernández

Vocal en representació
d’Assessoria Jurídica

Assessoria Jurídica

Rosa M. Colomer Parera Vocal en representació
d'Intervenció

Intervenció delegada

Elisabet Leon Fàbregas
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Secretària

Assistents: Per l’empresa Singular Pack Group, S.L. els Sr. J.S i D.M.P.
Ordre del dia
1. Constitució de la mesa.
2. Obertura i examen del sobre B2: Sub-fase 1. Documentació de la primera fase
referida als criteris quantificables objectivament.
3. Relació d’esmenes.
4. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
1.- En primer lloc, es constitueix la mesa i la presidenta obre la sessió, amb caràcter previ a
l’inici de l’acte públic d’obertura del Sobre B2, fa constar que la Mesa va aprovar la puntuació
atorgada al sobre B1 –Sub-fase 1 criteris subjectius- de conformitat amb l’informe que
s’annexa a aquesta acta de 18.02.2020, formant part de la mateixa.
2.- En segon lloc, s’inicia l’acte públic i la Presidenta fa esment de l’objecte del contracte i la
seva publicitat a la Plataforma de Contractació de Serveis Públics el 31/12/2020, i es dona per
llegit.
A continuació es fa esment de les empreses que s’han presentat a la licitació i han estat
admeses:


IMAGINA DIGITALSOLUTIONS, SL B66545757



Singular Pack Group, S.L. B64730864

3.- La Presidenta informa que la mesa de contractació es va reunir el 29/01/2020, per a
qualificar la documentació administrativa aportada pels licitadors en el sobre A, i va acordar
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que era correcte respecte a una de les empreses, i respecte a l’altra va demanar aclariments
que varen resultar correctes i per tant totes dues empreses van estar admeses a la licitació.
Així mateix, fa esment de que la mesa de contractació es va reunir el 4/02/2020, per obrir el
Sobre B1: Subfase 1. corresponent a la Documentació de la primera fase referida als criteris
quantificables amb un judici de valors (criteris subjectius).
4.-A continuació informa que la mesa de contractació es va reunir el 18/2/2020 per acordar la
ponderació atribuïble als criteris dependents d’un judici de valor i a la vista de l’informe
presentat pels vocals tècnics de la mateixa data i que s’ha publicat a la PSCP el 19/2/2020, la
mesa ha acordat per unanimitat assignar els següents punts sobre un màxim de 45 punts:

IMAGINA
DIGITAL
SOLUTIONS,
SL

SINGULAR
PACK
GROUP, SL

a. Anàlisi prèvia i segmentació del públic objectiu de la campanya o
acció de comunicació

10,00

5,00

b. Coherència en la definició de l’estratègia o pla de Social Media
Màrqueting. Avaluació, selecció i creació de perfils o millora dels
existents i disseny de una estratègia en funció del públic objectiu i dels
objectius de comunicació i dels missatges a difondre

15,00

11,25

c.L’execució tàctica: proposta concreta d’accions per aconseguir els
objectius plantejats al brífing i les peces creatives produïdes per a cada
acció. Integració de la comunicació entre les diferents plataformes

15,00

7,50

d. Mesurament dels resultats: propostes de seguiment de l’evolució de la
campanya o acció i de mesures correctores en funció dels resultats

3,75

3,75

43,75

27,50

Paràmetres per a l'avaluació

Per tal de conèixer les raons de les puntuació assignades, la Presidenta informa que els
licitadors poden consultar l’expedient administratiu, o promoure les accions o interposar els
recursos que estimin pertinents en defensa dels seus interessos, d’acord amb el que preveu
la legislació vigent.
5.-Abans d’obrir el sobre B2 amb presentació telemàtica, que conté la documentació relativa
als criteris quantificables amb aplicació de fórmules (criteris objectius), dona ocasió als
interessats perquè comprovin que no s’ha accedit a aquests abans d’aquest acte.
Així mateix, dona ocasió als interessats perquè formulin, en aquest moment, les preguntes,
demanin els aclariments o exposin els dubtes que creguin adients sobre els acords que ha
pres la mesa i sobre el desenvolupament del procediment seguit fins ara, sense perjudici del
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seu dret a consultar l’expedient administratiu, o promoure les accions o interposar els recursos
que estimin pertinents. Un cop iniciada l’obertura dels sobres, no s’admetrà cap intervenció
que interrompi el desenvolupament de l’acte.
Es verifica que les empreses han aplicat la paraula clau de desbloqueig dels seus sobres amb
anterioritat a la celebració d’aquest acte, els custodis apliquen les seves credencials i s’obren
els sobres B2.
6.-Es comprova que en aquest sobre s’ha inclòs per part de les dues empreses la
documentació que dona resposta al criteri d’adjudicació relatiu a l’experiència professional:
indicat en el punt 2 de l’apartat H1 del PCAP.
7.- Finalment, es comunica als assistents que la data de l’acte públic per a l’obertura del sobre
C, corresponent a la resta de criteris quantificables de forma automàtica, es concretarà amb
l’antelació suficient per tal de poder donar publicitat a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública.
Acords
Primer.- La unitat promotora es descarregarà els arxius corresponents a aquest sobre
B2 objecte d’obertura en aquest acte i elaborarà un informe de valoració de conformitat
amb el que disposa el PCAP.
Segon.- En virtut del que disposa l’article 30.3 del Reial Decret 817/2009 i la clàusula 14.2 del
PCAP, en el proper acte públic d’obertura del Sobre C corresponent a la resta de criteris
objectius, es donarà a conèixer la ponderació assignada a les empreses licitadores en aquesta
primera fase Sobre B1 i B2 i es farà públic les empreses que hagin passat a la segona fase
del procediment. En aquest sentit es recorda que per poder passar a la segona fase (valoració
econòmica) és necessari haver obtingut un mínim de 26 punts en la valoració global dels
criteris d’aquesta primera fase.
La presidenta aixeca la sessió a les 11.30 h, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.

La secretària
Elisabet Leon Fábregas
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Vist i plau
La presidenta
Abigail Martínez Gatius
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