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RATIFICACIÓ PER L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE VALORACIÓ DELS SOBRES B  

(REFERÈNCIES TÈCNIQUES) –  
PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA DELS SERVEIS DE GESTIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES DE DINAMITZACIÓ 
COMUNITÀRIA ALS BARRIS DE PONENT I MONTSERRATINA 

 

  

  
ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de VILADECANS 
RENOVACIÓ URBANA, S.L. 
 
En relació amb el procediment obert per a l’adjudicació del contracte dels serveis de de gestió i 
desenvolupament dels projectes de dinamització comunitària als barris de Ponent i 
Montserratina,   
 

EXPOSA 
 
1. Atès que en data 31 de juliol de 2019 es va publicar, al perfil de VIURBANA integrat a la 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, l’anunci de 
licitació del procediment obert per a l’adjudicació del contracte de serveis de gestió i 
desenvolupament dels projectes de dinamització comunitària als barris de Ponent i 
Montserratina.  
 

2. Atès el seu objecte, el contracte licitat es dividí en els següents lots:  
 

• Lot 1: Dinamització de Can Sellarès 
 

• Lot 2: Biblioteques obertes als barris 
 

• Lot 3: Patis oberts 
 

• Lot 4: Tallers de lectoescriptura per a gent gran 
 

• Lot 5: Aula d’estudi nocturn al casal de barri de la Montserratina 
 

3. Atès que en data 18 de setembre de 2019 – últim dia de presentació de les ofertes – es va 
detectar una disfuncionalitat en la Plataforma de Contractació que impedia la presentació 
efectiva d’ofertes a la licitació de referència; aquell mateix dia es va publicar una esmena a 
la licitació ampliant el termini de presentació de les ofertes fins al dimecres dia 25 de 
setembre de 2019. 
 

4. Atès que en data 1 d’octubre de 2019, un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, 
la Mesa de Contractació es va constituir i procedí a l’obertura del sobre A contenidor de la 
documentació administrativa general presentada pels interessats en optar a l’adjudicació 
d’algun/s dels cinc lots en els quals es dividí el contracte de serveis de gestió i 
desenvolupament dels projectes de dinamització comunitària als barris de Ponent i 
Montserratina.  

 
5. Les següents empreses van presentar oferta a la licitació:  
 

Licitador núm. 1:   
Data presentació: 18/09/2019 a les 13:15h 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 

SERVEIS DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT 
DELS PROJECTES DE DINAMITZACIÓ 

COMUNITÀRIA ALS BARRIS DE PONENT I 
MONTSERRATINA 

DATA 
7 de febrer de 
2020 

NÚM.  
EXPEDIENT 

0004/18/VIURBANA 
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Núm. de Registre: E/000005-2019 
Identificador (NIF): G65643405 
EMPRESA: Taller d'Art, Cultura i Creació 
Lots als quals s’ha presentat: 5  
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 18/09/2019 a les 13:22h 
Núm. de Registre: E/000006-2019 
Identificador (NIF): B65679417 
EMPRESA: SERVEIS ELA GAVA, SL 
Lots als quals s’ha presentat: 1, 2, 3, 5 
 
Licitador núm. 3:   
Data presentació: 18/09/2019 a les 13:27h 
Núm. de Registre: E/000007-2019 
Identificador (NIF): G61096368 
EMPRESA: FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI 
Lots als quals s’ha presentat: 2 
 
Licitador núm. 4:   
Data presentació: 25/09/2019 a les 12:05h 
Núm. de Registre: E/000008-2019 
Identificador (NIF): G65960130 
EMPRESA: PAIDO ASSOCIACIO 
Lots als quals s’ha presentat: 1,3 

 
6. Atès que en la referida sessió d’obertura del sobre A la Mesa de Contractació va adoptar 

els acords següents:  
 
1. “La Mesa acorda declarar admeses a la licitació a les següents empreses al haver 

presentat tota la documentació del sobre A de conformitat amb el previst al PCAP:  
 
Licitador núm. 1:   
Data presentació: 18/09/2019 a les 13:15h 
Núm. de Registre: E/000005-2019 
Identificador (NIF): G65643405 
EMPRESA: Taller d'Art, Cultura i Creació 
Lots als quals s’ha presentat: 5  
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 18/09/2019 a les 13:22h 
Núm. de Registre: E/000006-2019 
Identificador (NIF): B65679417 
EMPRESA: SERVEIS ELA GAVA, SL 
Lots als quals s’ha presentat: 1, 2, 3, 5 
 
Licitador núm. 3:   
Data presentació: 18/09/2019 a les 13:27h 
Núm. de Registre: E/000007-2019 
Identificador (NIF): G61096368 
EMPRESA: FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI 
Lots als quals s’ha presentat: 2 
 

2. La Mesa acorda requerir al següent licitador per tal que esmeni les deficiències 
existents al sobre A atorgant-li un termini de tres (3) dies hàbils a aquests efectes  
amb l’advertiment que, en cas que no esmeni el defecte observat, no serà admesa i 
es proposarà la seva exclusió del present procediment de licitació:  

 
Licitador núm. 4:   
Data presentació: 25/09/2019 a les 12:05h 
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Núm. de Registre: E/000008-2019 
Identificador (NIF): G65960130 
EMPRESA: PAIDO ASSOCIACIO 
Lots als quals s’ha presentat: 1,3 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIURBANA al PCAP de 
la licitació. Caldrà esmenar la següent deficiència: [...] 

 
7. Atès que en data 4 d’octubre de 2019 la Mesa de Contractació es reuní per obrir i qualificar 

l’esmena rebuda a la documentació presentada al sobre A així com la seva acceptació i/o 
rebuig, per optar a l’adjudicació del contracte de serveis de gestió i desenvolupament dels 
projectes de dinamització comunitària als barris de Ponent i Montserratina. A la vista de la 
documentació presentada, la Mesa considerà esmenada la deficiència detectada en el sobre 
A i, en conseqüència, va acordar admetre al licitador següent:  
 
Licitador núm. 4  
Data presentació: 25/09/2019 a les 12:05h 
Núm. de Registre: E/000008-2019 
Identificador (NIF): G65960130 
EMPRESA: PAIDO ASSOCIACIO 
Lots als quals s’ha presentat: 1,3 
 

8. Atès que en data 4 d’octubre de 2019 la Mesa de Contractació es reuní per obrir els sobres 
B (contenidors de les referències tècniques) presentats pels licitadors admesos a la licitació 
de referència. L’obertura es realitzà sense incidències, constatant-se que els sobres B 
incloïen la documentació tècnica exigida sense entrar a analitzar si era correcta i suficient ni 
valorar-ne el seu contingut. 
 

9. Atès que en la sessió de data 3 de febrer de 2020 la Mesa de Contractació ha emès una 
proposta de valoració dels sobres B en aplicació dels criteris subjectes a judici de valor 
previstos al Plec de Clàusules Administratives Particulars, de conformitat amb l’informe 
tècnic de 24 de gener de 2020 i ha adoptat els acords següents:  
 
“PRIMER.-APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluables mitjançant judici de 

valor obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que s’adjunta desglossada 
en quadre annex I, i de la que s’extreu que en odre decreixent la puntuació dels 
licitadors en criteris avaluables en judici de valor en cadascun dels lots (a excepció 
del quart que ha quedat desert) és la següent: 

 
 Lot núm. 1 (Dinamització de Can Sellarès)  
 

LICITADOR 
NÚM. 

LICITADOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

OBTINGUDA 
SOBRE B 

POSICIÓ PER 
PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 

4 PAIDO ASSOCIACIO 29,80 1 

2 SERVEIS ELA GAVA, SL 10,60 2 

 
Lot núm. 2 (Biblioteques obertes als barris) 
 

LICITADOR 
NÚM. 

LICITADOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

OBTINGUDA 
SOBRE B 

POSICIÓ PER 
PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 

3 
FUNDACIÓ CATALANA DE 
L'ESPLAI 

39,00 1 

2 SERVEIS ELA GAVA, SL 9,00 2 

 
Lot núm. 3 (Patis Oberts)  



 
RATIFICACIÓ OC VALORACIÓ SOBRE B – SERVEIS DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA ALS 
BARRIS DE PONENT I MONTSERRATINA (0004/18/VIURBANA) (0004/18/VIURBANA) 

Pàgina 4 de 7 
 

 

LICITADOR 
NÚM. 

LICITADOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

OBTINGUDA 
SOBRE B 

POSICIÓ PER 
PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 

4 PAIDO ASSOCIACIO 38,00 1 

2 SERVEIS ELA GAVA, SL 7,5 2 

 
Lot núm. 5 (Aula d’estudi nocturn al casal de barri de la Montserratina)  
 

LICITADOR 
NÚM. 

LICITADOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

OBTINGUDA 
SOBRE B 

POSICIÓ PER 
PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 

1 Taller d'Art, Cultura i Creació 31,2 1 

2 SERVEIS ELA GAVA, SL 6,4 2 

 
SEGON.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE PUNTUACIÓ 

DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR obtinguda 
pels licitadors admesos al procediment obert per a l’adjudicació dels serveis de 
gestió i desenvolupament dels projectes de dinamització comunitària als barris de 
Ponent i Montserratina. 

  
TERCER.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA D’EXCLUSIÓ del 

licitador núm. 2 (SERVEIS ELA GAVA, SL) en els lots núm. 1, 2, 3 i 5 del 
procediment de referència per entendre que les ofertes tècniques presentades 
presenten una qualitat tècnica inacceptable al no haver superat la puntuació 
tècnica mínima fixada en QUINZE (15) PUNTS de conformitat amb el previst a la 
clàusula 11.2.6 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.  

 
QUART.-  PROCEDIR a convocar l’obertura pública del sobre C relatiu a la proposta 

econòmica i altres criteris automàtics, i previ a aquell acte, publicar el resum de 
puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre B en relació als criteris 
avaluables mitjançant judici de valor; i procedir posteriorment a la valoració de les 
pliques pel que fa als criteris objectius d’aplicació automàtica i en definitiva, a la 
valoració conjunta que en farà la Mesa de Contractació i de la qual en resultarà el 
licitador que ha obtingut més puntuació de l’aplicació de tots els criteris de 
puntuació determinats en el plec.” 

 
És per tot això que 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- RATIFICAR la valoració i puntuació que es determina a la proposta de valoració 
dels sobres B mitjançant criteris subjectes a judici de valor emesa per la Mesa de 
contractació a 3 de febrer de 2020 en el procediment obert per a l’adjudicació dels 
serveis de gestió i desenvolupament dels projectes de dinamització comunitària als 
barris de Ponent i Montserratina de la qual s’extreu que, en ordre decreixent, la 
puntuació dels licitadors en criteris avaluables mitjançant judici de valor en cadascun 
dels lots (a excepció del lot núm. 4 que ha quedat desert) és la següent: 

  
Lot núm. 1 (Dinamització de Can Sellarès)  

 

LICITADOR 
NÚM. 

LICITADOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

OBTINGUDA 
SOBRE B 

POSICIÓ PER 
PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 

4 PAIDO ASSOCIACIO 29,80 1 

2 SERVEIS ELA GAVA, SL 10,60 2 
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Lot núm. 2 (Biblioteques obertes als barris) 
 

LICITADOR 
NÚM. 

LICITADOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

OBTINGUDA 
SOBRE B 

POSICIÓ PER 
PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 

3 
FUNDACIÓ CATALANA DE 
L'ESPLAI 

39,00 1 

2 SERVEIS ELA GAVA, SL 9,00 2 

 
Lot núm. 3 (Patis Oberts)  
 

LICITADOR 
NÚM. 

LICITADOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

OBTINGUDA 
SOBRE B 

POSICIÓ PER 
PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 

4 PAIDO ASSOCIACIO 38,00 1 

2 SERVEIS ELA GAVA, SL 7,5 2 

 
Lot núm. 5 (Aula d’estudi nocturn al casal de barri de la Montserratina)  
 

LICITADOR 
NÚM. 

LICITADOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

OBTINGUDA 
SOBRE B 

POSICIÓ PER 
PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 

1 Taller d'Art, Cultura i Creació 31,2 1 

2 SERVEIS ELA GAVA, SL 6,4 2 

 
SEGON.- EXCLOURE al licitador núm. 2 (SERVEIS ELA GAVA, SL) dels lots núm. 1 

(Dinamització de Can Sellarès), 2 (Biblioteques obertes als barris), 3 (Patis Oberts)  
i 5 (Aula d’estudi nocturn al casal de barri de la Montserratina) del procediment de 
referència per entendre que les seves ofertes tècniques presenten una qualitat 
tècnica inacceptable al no haver superat la puntuació tècnica mínima fixada en 
QUINZE (15) PUNTS de conformitat amb el previst a la clàusula 11.2.6 del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars i NOTIFICAR aquesta resolució al licitador 
afectat. 

 
TERCER.- PUBLICAR a la plataforma de contractació pública - amb anterioritat a la data fixada 

per l’obertura de sobre C -  la present resolució incloent el quadre resum de 
puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre B que s’adjunta a la present 
com Annex núm. I en relació als criteris avaluables mitjançant judici de valor. 

 
QUART.- PROCEDIR a l’obertura del sobre C de proposta econòmica en data 11 de febrer de 

2020, i previ a aquell acte, donar  lectura al resum de puntuació tècnica obtinguda 
pels licitadors en el sobre B, en relació als criteris avaluables mitjançant judici de 
valor. Procedir, posteriorment a la valoració de les pliques admeses pel que fa als 
criteris objectius d’aplicació automàtica i en definitiva, a la valoració conjunta que en 
farà la mesa de contractació, i de la qual en resultarà el licitador que ha obtingut 
més puntuació de l’aplicació de tots els criteris de puntuació determinats en el plec. 

 
Viladecans, a 7 de febrer de 2020 
 

 
 
 
 

Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada
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ANNEX I - QUADRE RESUM DE LA PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI 
DE VALOR PER ORDRE DE PRESENTACIÓ  

 
 

LOT 1: DINAMITZACIÓ CAN SELLARÉS 
LICITADOR 1 

(TACC) 
LICITADOR 2 

(ELA) 
LICITADOR 3 

(FUNDESPLAI) 
LICITADOR 4 

(PAIDO) 

Descripció de la prestació del servei (20 p)       

       Adequació de les activitats diàries proposades    2,25  6,2 

Adequació de les activitats puntuals proposades   2,25  6 

TOTAL   4,5  12,2 

Detall dels recursos materials (10p)         

Adequació dels recursos materials proposats per a les activitats 
diàries    3,10  3,8 

Adequació dels recursos materials proposats per a les activitats 
puntuals    ,.00  3,8 

TOTAL   6,1  7,6 

Descripció de l'organització de l'equip (10p)         

Organigrama i sistema de coordinació i comunicació molt adequat   0  10 

Organigrama i sistema de coordinació i comunicació adequat       

Organigrama i sistema de coordinació i comunicació por adequat        

TOTAL   0  10 

TOTAL PUNTUACIÓ LOT 1   10,6   29,8 

LOT 2: BIBLIOTEQUES OBERTES 
LICITADOR 1 

(TACC) 
LICITADOR 2 

(ELA) 
LICITADOR 3 

(FUNDESPLAI) 
LICITADOR 4 

(PAIDO) 

Descripció de la prestació del servei (8 p)       

Adequació de les tasques d'acompanyament i de suport a l'estudi 
segons el nivell i les necessitats de l'usuari/a   0 7   

TOTAL   0 7   

Graella d'activitats/tallers mensuals (12 p)         

Planificació per part de l'empresa de més de 8 activitats puntuals 
durant el curs   4 4   

Planificació per part de l'empresa d'activitats puntuals orientades a 
diferents franges d'edat   0 4   

Planificació per part de l'empresa d'activitats puntuals que fomentin 
la lectura    0 4   

TOTAL    4 12   

Detall dels recursos materials (10p)         

Adaptació dels recursos materials proposats a diferents franges 
d'edat   0 5   

Nivell de foment de la cohesió i integració socials i la igualtat pels 
recursos materials proposats   0 5   

TOTAL   0 10   

Descripció de l'organització de l'equip (10p)         

Organigrama i sistema de coordinació i comunicació molt adequat   5 10   

Organigrama i sistema de coordinació i comunicació adequat       

Organigrama i sistema de coordinació i comunicació por adequat        

TOTAL   5 10   

TOTAL PUNTUACIÓ LOT 2   9 39   

LOT 3: PATIS OBERTS 
LICITADOR 1 

(TACC) 
LICITADOR 2 

(ELA) 
LICITADOR 3 

(FUNDESPLAI) 
LICITADOR 4 

(PAIDO) 

Descripció de la prestació del servei (20p)        
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Afavoriment per les activitats planificades de la convivència i la 
cohesió social   0   9 

Incorporació de la perspectiva de gènere i foment de la diversitat 
cultural per les activitats de dinamització inclusive proposades    0   9 

TOTAL   0   18 

Detall dels recursos materials (10p)         

Major o menor adequació dels materials als criteris de cohesió, 
integració i igualtat   0   5 

Major o menor grau d'innovació dels materials   2,5   5 

TOTAL   2,5   10 

Descripció de l'organització de l'equip (10p)         

Organigrama i sistema de coordinació i comunicació molt adequat      10 

Organigrama i sistema de coordinació i comunicació adequat   5     

Organigrama i sistema de coordinació i comunicació por adequat         

TOTAL   5   10 

TOTAL PUNTUACIÓ LOT 3   7,5   38 

LOT 5: AULA D'ESTUDI NOCTURN 
LICITADOR 1 

(TACC) 
LICITADOR 2 

(ELA) 
LICITADOR 3 

(FUNDESPLAI) 
LICITADOR 4 

(PAIDO) 

Descripció de la prestació del servei (24p)        

Garantir en l'horari d'obertura la difusió dels recursos i programes 
juvenils engegats des del Servei de Joventut de l'Ajuntament de 
Viladecans 6 0     

Garantir l'assessorament i orientació juvenils 6 0     

Activitats de dinamització de l'espai coherents amb els programes 
del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Viladecans 8 0     

TOTAL 20 0     

Descripció de l'organització de l'equip (16p)         

Organigrama i sistema de coordinació i comunicació molt adequat 11,2      

Organigrama i sistema de coordinació i comunicació adequat   6,4     

Organigrama i sistema de coordinació i comunicació por adequat         

TOTAL 11,2 6,4     

TOTAL PUNTUACIÓ LOT 5 31,2 6,4     

  
 


