Serveis Interns
Contractació i Aprovisionaments
Ref.: RLP/mij/ela
Expedient: 8004330008-2020-0012680
Procediment: Obert
Contracte: Servei de formació en autoocupació i formació específica per a joves en entorns rurals, 7 lots
Assumpte: Mesa contractació per a l’estudi de l’informe de valoració de les ofertes econòmiques (Sobre
3) i proposta adjudicació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE DE5EAF07D9CA4F39A667FC985F84CC3D i data d'emissió 14/07/2021 a les 11:17:05

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Dia: 7 de juliol de 2021
Hora: 11:00 h
Lloc: Sessió celebrada a distància a la Sala Virtual de Serveis Interns

Assistents:
President:

Il·ltre. Sr. Marc Ayala Vallvey, Diputat delegat de Contractació i
Expropiacions

Vocals:

Sr. Manel Jardi Boquera, en substitució de la secretària general de la
Corporació
Sr. Manuel Peralta Cuadrado, en substitució de l’interventor general
de la Corporació
Sra. Dolors Micola Piñol, en substitució del cap de l’Àrea de
Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria
Sra. Josefina Zamora Barceló, en substitució de la cap de servei de
Contractació i Expropiacions

Secretària:

Sra. Marisa Isaac Juárez, cap de secció de Contractació i
Expropiacions.

També assisteix per donar suport tècnic la senyora Maria Eugenia López Astigarraga,
auxiliar administrativa de la unitat de Contractació i Expropiacions.
Es reuneix la Mesa de Contractació formada d’acord amb l’Annex XIX del Plec de
clàusules administratives particulars.
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Obert l’acte pel Sr. President, la Mesa estudia l’informe de valoració dels criteris
avaluables de forma automàtica, emès la cap de secció de Gestió econòmica i
Nòmina de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, en data 6 de juliol
de 2021, el qual es transcriu a continuació:
“ En data 30 de juny de 2021 es va donar obertura al sobre número 3 (criteris avaluables de
forma automàtica) de les ofertes presentades per les quatre empreses que liciten pel servei de
formació en autoocupació i formació específica per a joves en entorns rurals, pel projecte
FORMACION AUTOEMPLEO JÓVENES ZONA RURAL, emmarcat dins la convocatòria del
Reial Decret 123/2018.
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Els criteris avaluables de forma automàtica són l’oferta econòmica (fins a 40 punts) i
l’experiència prèvia en la formació objecte del contracte (fins a 11 punts), el que fa un màxim
total de 51 punts.
Per valorar el criteri de l’oferta econòmica s’agafa com a referència el pressupost base de
licitació (IVA exclòs) de cada lot:
Concepte
Lot 1: Formació emprenedoria generalista Baix Penedès
Lot 2: Formació emprenedoria generalista Priorat
Lot 3: Formació emprenedoria generalista Terra Alta
Lot 4: Formació emprenedoria generalista Conca de
Barberà
Lot 5: Formació emprenedoria generalista Montsià
Lot 6: Formació emprenedoria especialitzada Conca de
Barberà
Lot 7: Formació emprenedoria especialitzada Montsià

Pressupost base licitació
(IVA exclòs)
4.958,68€
4.958,68€
4.958,68€
4.958,68€
4.958,68€
22.520,66€
19.132,23€

Les ofertes que es presentin no poden superar el pressupost base de licitació de cada lot.
La puntuació de les ofertes es calcula aplicant la següent fórmula:

Px = Oe * 40
Ox
Px: oferta validada
Oe: pressupost més econòmic (IVA exclòs)
Ox: pressupost valorat (IVA exclòs)
La puntuació màxima són 40 punts.
El criteris d’experiència prèvia en la formació objecte del contracte es valora d’acord amb
el següent barem:


Experiència en formació autoocupacional i cultura emprenedora (lots de l’1 al 5) o
formació específica de la matèria (lots 6 i 7) de més d’un curs i fins a 3 cursos: 5
punts.

2
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Luisa Isaac Juarez - DNI ** (SIG) el dia 12/07/2021 a les 11:11:26 i Marc Ayala Vallvey - DNI ** (SIG) el dia 14/07/2021 a les 11:05:58





Experiència en formació autoocupacional i cultura emprenedora (lots de l’1 al 5) o
formació específica de la matèria (lots 6 i 7) de més de 3 cursos i fins a 6 cursos: 8
punts.
Experiència en formació autoocupacional i cultura emprenedora (lots de l’1 al 5) o
formació específica de la matèria (lots 6 i 7) de més de 6 cursos: 11 punts.

S’ha realitzat la valoració de la documentació presentada per les empreses licitadores:


Fundació Autoocupació (Lots 1,2,3,4 i 5)
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Oferta econòmica
Lot 1: 4.901,25€
Lot 2: 4.901,25€
Lot 3: 4.901,25€
Lot 4: 4.901,25€
Lot 5: 4.901,25€

Càlcul: 4.214,88€ * 40 = 34,40 punts a cada lot
4.901,25€



Experiència prèvia
Més de sis cursos: 11 punts a cada lot

Total: 34,40 + 11 punts= 45,4 punts a cada lot




Península Corporate Innovation S.L (Lots 1,2,3,4 i 5)
Oferta econòmica
Lot 1: 4.214,88€
Lot 2: 4.214,88€
Lot 3: 4.214,88€
Lot 4: 4.214,88€
Lot 5: 4.214,88€
Càlcul: 4.214,88€ * 40 = 40 punts a cada lot
4.214,88€



Experiència prèvia
Més de sis cursos: 11 punts a cada lot

Total: 40 + 11 punts= 51 punts a cada lot
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Cerveses de la Segarra S.L. (Sergi Torres) (Lot 6)



Oferta econòmica
Lot 6: 22.520,66€
Càlcul: 22.520,66€ * 40 = 40 punts
22.520,66€



Experiència prèvia
No presenten documentació. 0 punts
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Associació Video Art Game (Lot 7)



Oferta econòmica
Lot 7. 19.132,23€
Càlcul: 19.132,23€ * 40 = 40 punts
19.132,23€



Experiència prèvia
No presenten documentació. 0 punts

El resum de la valoració de la totalitat dels sobres (sobre 2 criteris de valor i sobre 3 criteris
automàtics) és el següent:
Lots

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Total
punts

Fundació
Autoocupació

Península
Corporate
Innovation S.L

Cerveses de la
Segarra S.L
(Sergi Torres)

Associació Video
Art Game

Crit
valor
(sobre
2)

Crit autom
(sobre 3)

Crit
valor
(sobre
2)

Crit
autom
(sobre
3)

Crit
valor
(sobre
2)

Crit
autom
(sobre 3)

Crit valor
(sobre 2)

Crit
autom
(sobre
3)

45
45
45
45
45
-

45,4
45,4
45,4
45,4
45,4
-

37
37
37
37
37
-

51
51
51
51
51
-

41
-

40
-

24

40

90,4 cada lot

88 cada lot

81

64

Per tot això, es proposa:
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Adjudicar la contractació dels Lots 1, 2, 3, 4 i 5 a l’oferta que ha obtingut més punts
(90,4 punts) presentada per l’empresa Fundació Autoocupació per un import de
4.901,25€ IVA exclòs per lot.
Adjudicar la contractació del Lot 6 a l’oferta que ha obtingut més punts (81 punts)
presentada per l’empresa Cerveses de la Segarra S.L (Sergi Torres) per un import de
22.520,66€ IVA exclòs.
Adjudicar la contractació del Lot 7 a l’oferta que ha obtingut més punts (64 punts)
presentada per l’empresa Associació Video Art Game per un import de 19.132,23€
IVA exclòs.“
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La Mesa assumeix aquest informe, el qual es publicarà al Perfil de Contractant, i a
continuació, per unanimitat, acorda:
- Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació dels lots 1 a 5 del contracte del
servei de formació en autoocupació i formació específica per a joves en entorns
rurals, a la FUNDACIO PRIVADA PER A LA PROMOCIO DE L´AUTOOCUPACIO DE
CATALUNYA, NIF G61508834, per un import total per als 5 lots de 29.652,55 €, IVA
inclòs ( 5.930,51 € cada lot), per haver obtingut la millor puntuació, prèvia acreditació
del compliment del requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei de
contractes del sector públic (en endavant LCSP).
- Establir l’ordre de classificació de les ofertes per als lots 1 a 5, a efectes del que
estableix l’article 150.1 de la LCSP, que és la següent:
Núm. ordre

Núm. plica- Empresa

Puntuació

1

2. FUNDACIO PRIVADA PER A LA PROMOCIO DE
L´AUTOOCUPACIO DE CATALUNYA

90,4

2

4. PENINSULA CORPORATE INNOVATION S.L.

88

- Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del lot 6 del contracte del servei
de formació en autoocupació i formació específica per a joves en entorns rurals, a
l’empresa CERVESES DE LA SEGARRA, SL (Sergi Torres Egea), NIF B55543425,
per un import de 27.250 €, IVA inclòs, per haver obtingut la millor puntuació, prèvia
acreditació del compliment del requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei
de contractes del sector públic (en endavant LCSP).
- Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del lot 7 del contracte del servei
de formació en autoocupació i formació específica per a joves en entorns rurals, a l'
ASSOCIACIO CULTURAL VIDEO ART GAME, NIF G55773451, per un import de
23.150 €, IVA inclòs, per haver obtingut la millor puntuació, prèvia acreditació del
compliment del requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei de contractes
del sector públic (en endavant LCSP).

El president de la Mesa, per delegació de l’òrgan de contractació, accepta la proposta
d’adjudicació de la Mesa, per tal que la Unitat de Contractació i Expropiacions pugui
requerir la documentació prèvia a l’adjudicació.
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I sense més assumptes a tractar, el Sr. President, dona per finalitzat l’acte, a les
11:11 h, en el dia i en el lloc abans indicats, del qual, com a secretària, estenc
aquesta acta, que es publicarà al Perfil de Contractant una vegada aprovada amb la
signatura electrònica del president de la Mesa.
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