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MESA DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE VALORACIÓ DE LA PROPOSTA
TÈCNICA DEL SOBRE C, DE LES PROPOSTES ADMESES A LA LICITACIÓ, I A
CONTINUACIÓ, SI S’ESCAU, DE CELEBRACIÓ DE L’ACTE PÚBLIC PER DONAR
COMPTE DEL RESULTAT DE LA VALORACIÓ DE LA PROPOSTA TÈCNICA DEL
SOBRE C I PER A L’OBERTURA DEL SOBRES D I B, RELATIUS ALS CRITERIS
AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA MATEMÀTICA I DE L’OFERTA
ECONÒMICA., I SI S’ESCAU, PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.

Núm. Sessió: 3
Composició de la Mesa:

Presidenta: Joana Maria Bennasar Serra (regidora)
Suplent presidenta: Domingo Bonnin Daniel (regidor)
Vocal 1: Joaquin Cantalapiedra Aloy (regidor)
Suplent vocal 1: Catalina Moll Isern (regidora)
Vocal 2: Joan Gaspar Vallori Guayta (regidor)
Suplent vocal 2: Pere Malondra Sánchez (regidora)
Vocal 3: Josefina Linares Capó (regidora).
Suplent vocal 3: Laura Serra Martín (regidora).
Vocal 4:  Tomàs Adrover Albertí (regidor).
Vocal 4 suplent: M. Del Carme Garcia Cerdà (regidora).
Vocal 5: Noelia Broncano Hernández (regidora).
Vocal 5 suplent: Catalina A. Joan Pericàs (regidora).
Vocal 6: Joan Seguí Serra (Secretari municipal)
Suplent vocal 6: Miguel Alejandro Dot Ramis (Lletrat municipal).
Vocal 7: Caterina Crespí Serra (Interventora municipal).
Suplent vocal 7: Gorka Muntaner de Diego (Tecnic municipal).
Secretari de la Mesa: Bartomeu Amengual Barceló (TAG)
Suplent secretari de la Mesa: Sebastià Gallardo de Arriba (TAG).

Assistents:
Presidenta:
Joana Maria Bennàsar Serra Alcúdia, 27 de juliol de 2.016

Quan són les 13:00 hores, es reuneixen a la Sala
de Plens, els membres de la Mesa de
Contractació de la licitació de referència, que es
relacionen al marge.

Vocal 1 (regidor)
Joaquín Cantalapiedra Aloy
Vocal 2 (regidor)
Pere J. Malondra Sánchez
Vocal 3 (regidora)
No assisteix
Vocal 4 (regidor)
No assisteix

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM.: CN-16-16
TIPUS DE CONTRACTE: SERVEIS.
TÍTOL: CONTRACTE DEL SERVEI D’EXECUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
D’OCI I TEMPS LLIURE AMB SUPORT PER PERSONES AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL AL MUNICIPI D’ALCÚDIA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, VIA
ORDINÀRIA.
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: REGIDORA DELEGADA DE CONTRACTACIÓ DE
L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA.
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Vocal 5 (regidora)
No assisteix

Vocal 6 (Secretari de la corporació)
Joan Seguí Serra

Vocal 7 (Interventora)
Caterina Crespí Serra

Secretari:
Sebastià Gallardo de Arriba

I.- En primer terme, la Presidenta demana al secretari que doni compte a les licitadores
del resultat de la valoració de la proposta tècnica del sobre núm. 3. Es fa entrega als
assistents d’una còpia del fulls de resultat de la valoració atorgada per la Mesa a la
proposta tècnica del sobre núm. 3 de les licitadores admeses, amb les puntuacions
obtingudes per totes les licitadores en cada apartat, i se’ls indica que una vegada
finalitzada la sessió d’avui d’obertura de l’oferta econòmica se’ls posarà a la seva
disposició a traves del perfil del contractant, de còpia completa de l’acta de la sessió núm.
3 de la Mesa, de valoració de la proposta tècnica, així com còpia completa de l’informe
tècnic de valoració. Així mateix se’ls informa del desenvolupament de la sessió anterior:

El secretari de la mesa procedeix a donar compte que en data 12 de juliol de 2.016, la
mesa va sol·licitar l’evacuació d’informe tècnic previst a la clàusula 7ª del PCAP. Una
vegada emès l’informe per la tècnic de Benestar Social de l’Ajuntament, Sra. Francesca
Cerdà Seguí, el qual consta a l’expedient, es fa entrega de còpia del mateix als membres
de la mesa, per al seu estudi. S’adjunta l’informe a l’acta de la sessió, que s’incorpora
com ANNEX I de l’acta.

La Mesa procedeix a examinar el contingut de l’informe així com de la motivació de les
qualificacions atorgades.

A continuació, una vegada examinat l’informe per La Mesa, aquesta acorda per
unanimitat fer seva la valoració realitzada en l’informe tècnic emès per la Sra. Cerdà i en
conseqüència, atorgar la puntuació indicada en l’informe a les propostes tècniques
presentades en la licitació.

Per l’exposat, la Mesa, per unanimitat acorda :

Primer.- Valorar la proposta tècnica del sobre C de la licitació d’acord amb l’informe
tècnic de qualificació emès per la Sra. Cerdà que ha estat lliurat a la Mesa, que s’adjunta
com Annex a l’Acta de la sessió, el qual la Mesa fa seu, atorgant les puntuacions en
l’apartat del sobre C de la proposta tècnica contingudes en el referit informe.

Segon.- Procedir a continuació a la celebració de l’acte públic a l’objecte de donar
compte a les licitadores del resultat de la valoració de la proposta tècnica del sobre C, i
a l’obertura dels sobres D I B de la licitació.
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S’obre la sessió al públic.

II.- Es dóna compte de la valoració de la proposta tècnica:
La presidenta de la Mesa obri la sessió que es celebra en acte públic, per a donar compte
del resultat de la valoració de la proposta tècnica del sobre C i per a l’obertura del sobres
D i B de criteris avaluables mitjançant fórmules i de l’oferta econòmica de la licitació, i si
s’escau, de proposta d’adjudicació del contracte:

Hi assisteixen:

1. Un representant que afirma actuar en nom de la licitadora: PRODIS,
ASSOCIACIÓ PROAJUDA A PERSONES AMB DISCAPACITAT, amb
NIF: G-07596281.

El secretari de la Mesa recull les dades identificadores de les/els representants ara
esmentats, de les quals es deixa constància a l’expedient.

A continuació la Presidenta demana al secretari que doni compte a les licitadores del
resultat de la valoració de la proposta tècnica del sobre C. Es fa entrega als assistents
d’una còpia del fulls de resultat de la valoració atorgada per la Mesa a la proposta tècnica
del sobre C de les licitadores admeses, amb les puntuacions obtingudes per totes les
licitadores en cada apartat, i se’ls indica que una vegada finalitzada la sessió d’avui
d’obertura de l’oferta econòmica se’ls posarà a la seva disposició a traves del perfil del
contractant, de còpia completa de l’acta de la sessió així com còpia completa de l’informe
tècnic de valoració. Així mateix se’ls informa del desenvolupament de la sessió anterior,
amb indicació del resultat de les puntuacions obtingudes.

III.- Acte d’obertura del sobre D: A continuació es procedeix per la Mesa a la
celebració de l’acte públic d’obertura del sobre D de la licitació:

A continuació es procedeix a l’obertura del sobre D” denominat “MILLORES
AVALUABLES AMB FÓRMULA MATEMÀTICA, de forma prèvia es comprova la
concordança i exactitud de les dades esmentades amb el recompte de proposicions
presentades i admeses que s’exhibeixen, així com el fet que els sobres que contenen les
proposicions corresponents al sobre es troben tots damunt la taula, i en les mateixes
condicions que foren entregats, tancats i/o precintats, havent-se complit les condicions
de secret de la seva custòdia.

Es procedeix a l’obertura del Sobre «D», el contingut de les propostes es llegeix en veu
alta per a tots els assistents:

- En relació a les millores ofertes per PRODIS, el document d’oferta de les
millores apareix amb signat amb una rúbrica que no sembla original i un segell
de l’associació. No s’indica el NIF de l’entitat, ni tampoc la identitat de la
persona que signa l’oferta. A l’exterior del sobre s’indica el nom del
representant de l’entitat (Sr. Joan Solivelles Pons).
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- Per la representant de l’entitat PRODIS present a la sala es manifesta que porta

el document degudament esmenat, atès que la Mesa va efectuar un requeriment
anterior d’esmena de la documentació administrativa, i que en previsió de que
succeís el mateix, presenta el document amb la signatura original i la
identificació de la persona que el signa, el representant de l’associació que figura
a l’exterior del sobre. La Mesa comprova que el document que es presenta
concorda en el seu contingut amb el document original estret del sobre D, i que
únicament difereixen en que el que ara s’aporta està signat originalment i
identifica la persona que el signa, sense que existeixi cap variació ni modificació
en l’oferta. Per la Mesa s’admet l’esmena presentada.

NÚM.
ORD

ENTITAT
LICITADORA

MILLORA
AUGMENT
HORARI

MILLOR
MÉS

USUARIS
TOTAL
PUNTS

MILLORES

1 PRODIS 5 5 10

2 XARXA MUSICAL 5 5 10

III.- Acte d’obertura del sobre B: A continuació es procedeix per la Mesa a la
celebració de l’acte públic d’obertura del sobre B de la licitació, de l’oferta econòmica,
de forma prèvia es comprova la concordança i exactitud de les dades esmentades amb el
recompte de proposicions presentades i admeses que s’exhibeixen, així com el fet que els
sobres que contenen les proposicions corresponents al sobre es troben tots damunt la
taula, i en les mateixes condicions que foren entregats, tancats i/o precintats, havent-se
complit les condicions de secret de la seva custòdia.

Es procedeix a l’obertura del Sobre «B», el contingut de les propostes es llegeix en veu
alta per a tots els assistents:

- En relació a l’oferta econòmica de PRODIS, el document de l’oferta apareix
signat amb una rúbrica que no sembla original i un segell de l’associació; sí que
apareix la identitat del signant, figura el Sr. Joan Solivelles Pons.

- Per la representant de l’entitat PRODIS present a la sala es manifesta que porta
el document degudament esmenat, atès que la Mesa va efectuar un requeriment
anterior d’esmena de la documentació administrativa, i que en previsió de que
succeís el mateix, presenta el document amb la signatura original. La Mesa
comprova que el document que es presenta concorda en el seu contingut amb el
document original estret del sobre B, i que únicament difereixen en que el que
ara s’aporta està signat originalment i identifica la persona que el signa, sense
que existeixi cap variació ni modificació ni en l’import de l’oferta, ni en la resta
del model de l’Annex I. Per la Mesa s’admet l’esmena presentada.

- PRODIS al·lega en la seva oferta que gaudeix del benefici d’estar exempta
d’IVA.

- Per l’entitat XARXA MUSICAL, s’ofereix l’IVA al tipus del 10% i no del 21%
com figura en el model de l’Annex I
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NÚM.
ORD

ENTITAT
LICITADORA

OFERTA
€

IVA Exclós Desp (+20%)

PUNTS
OFERTA
SOBRE B

PUNTS
MILLORES
SOBRE D

PUNTS
SOBRE

C

TOTAL
PUNTS

CLASSIF.

1 PRODIS 36.792’00 No 42’00

10 45’90 97’90 1

2
XARXA
MUSICAL 38.472’20 no 24’74

10 15’75 50’49 2

Es constata que no existeixen ofertes que presentin valors anormals o desproporcionats.

Es procedeix a la lectura de la classificació de les ofertes, amb indicació de quina ha
estat l’oferta més avantatjosa, i acte seguit i abans de formular proposta d’adjudicació,
per la Mesa s’indica als assistents si tenen alguna cosa a manifestar, sense que se’n
formulin manifestacions o observacions.

A continuació la Mesa, per unanimitat fa seu el resultat ressenyat obtingut i acorda:

Primer.- Admetre a la licitació totes les propostes presentades a la licitació.

Segon.- Proposar l’adjudicació del contracte a l’entitat PRODIS, ASSOCIACIÓ
PROAJUDA A PERSONES AMB DISCAPACITAT, amb NIF: G-07596281, per ser
l’oferta més avantatjosa, per un preu  de TRENTA-SIS MIL SET-CENTS NORANTA-
DOS EUROS (36.792’00 €) , exempt d’IVA, exempció la qual queda condicionada a al
fet que l’adjudicatària aporti la declaració d’exempció abans de la formalització del
contracte; del que resulta un preu d’adjudicació total IVA inclòs de 36.792’00 €, i així
mateix amb subjecció a les següents millores ofertes per la licitadora:

- Augment de l’horari d’atenció directa durant les activitats dels mesos de juliol i
agost en una hora més diària, el que significa obertura i recepció del usuaris una
hora abans del horari establert oficialment, i en el que no es realitzaran activitats
programes sinó que s’actuarà com a “escola matinera”.

- Assumir fins a tres usuaris més dins el grup d’atenció, sense cost per
l’ajuntament

- La realització sense cap cost per a l’Administració, de totes les variants i
millores ofertes per la licitadora en la seva oferta tècnica.

Tot això de conformitat  amb els plecs de clàusules administratives  el de prescripcions
tècniques i el projecte d’obra que regeixen el contracte.

Tercer.- Requerir a la licitadora que ha presentat l’oferta econòmica més avantatjosa
perquè en el termini màxim de DEU dies hàbils comptadors des del dia següent a la
recepció, presenti la documentació indicada en els plecs i constitueixi la garantía
definitiva en qualsevol de les formes regulades en l’art. 96 del text refós de la LCSP.
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Quart.- Elevar a l’òrgan de contractació aquesta proposta d’adjudicació.

Cinquè.- Publicar l’acta de la sessió al tauler de contractació (perfil del contractant), als
efectes pertinents i d’informació als licitadors.

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, quan són les 13:50 h de la data
indicada a l’encapçalament, del contingut de la qual s’estén la present acta, de la que com
a Secretari, don fe, amb el vist i plau de la Presidenta.

El secretari de la Mesa La Presidenta

Sebastià Gallardo de Arriba Joana Maria Bennàsar Serra
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