UNITAT D'INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL

Núm. d'expedient: N805/U224/2019/000009
ASSUMPTE: Informe sobre el procés de negociació i classificació del Servei
d'Apoderament i formació de les associacions de Gent Gran que tenen seu als casals
municipals de la gent gran de la ciutat, projecte cofinançat al 50% pel Fons Europeu de
Desenvolupament regional en el marc del programa Operatiu Pluriregional d'Espanya
FEDER, 2014-2020
Atès que el 22/05/2019 la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient, el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques per a la
contractació del servei d'apoderament i formació de les associacions de gent gran que
tenen seu als casals municipals de la gent gran de la ciutat, projecte cofinançat al 50%
pel Fons Europeu de Desenvolupament regional en el marc del programa Operatiu
Pluriregional d'Espanya FEDER, 2014-2020, que es durà a terme mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària. I es va convocar la licitació per a la
contractació del servei d'apoderament i formació de les associacions de gent gran que
tenen seu als casals municipals de la gent gran de la ciutat, projecte cofinançat al 50%
pel Fons Europeu de Desenvolupament regional en el marc del programa Operatiu
Pluriregional d'Espanya FEDER, 2014-2020, mitjançant procediment obert, amb
subjecció als plecs abans aprovats.
Atès que un cop finalitzat el termini per a la presentació de les proposicions de 15 dies
naturals, comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci de
licitació del contracte al perfil de contractant, no va concórrer cap interessat.
Atès que la Junta de Govern Local del 26/07/2019 va declarar deserta la licitació per a
la contractació del servei d'apoderament i formació de les associacions de gent gran
que tenen seu als casals municipals de gent gran de la ciutat mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària a adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària, per no haver-se presentat cap proposició.
Atès que la Junta de Govern Local del 31/07/2019 va aprovar l'expedient i el plec de
clàusules administratives particulars per a la contractació d'apoderament i formació de
les associacions de gent gran que tenen seu als casals municipals de la gent gran de
la ciutat (EDUSI), que es durà a terme mitjançant procediment negociat per concórrer
el supòsit previst a l'article 168 a) 1r, de la Llei de contractes del sector públic,
consistent en haver-se declarat deserta la licitació mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària. I va convidar les empreses que es relacionen a continuació:
Fundació Pere Tarrés, DID Associació i Fundació Catalana de l'Esplai, perquè en el
termini de 10 dies naturals, comptadors des de la data de recepció de la invitació a la
participació, presentin la seva oferta, a partir de la qual es procedirà a negociar les
condicions del contracte, de conformitat amb el plec de clàusules administratives
particulars.
Atès que Fundació Pere Tarrés i Fundació Catalana de l'Esplai no han presentat cap
proposta dintre del termini establert.
Atès que en data 20 de setembre de 2019, DID associació va presentar correctament
la seva proposta i la documentació requerida dintre dels terminis especificats a la
clàusula 20 del Plec de Clàusules administratives.

VALORACIÓ DE L'OFERTA PRESENTADA
Segons els criteris d'adjudicació que figuren a la clàusula 17 del Plec de Clàusules
administratives, la valoració de la proposta tècnica presentada per DID Associació és
la següent:

1. Pel Projecte tècnic del servei 26 punts de 33 punts possibles:
- 13 punts per les actuacions amb caràcter d'innovació social proposades: 9
punts.
- 10 punts per les activitats de dinamització i assoliment del projecte: 10 punts.
- 10 punts per la vinculació de les actuacions proposades al projecte amb la
idiosincràsia i realitat de la ciutat i de les entitats amb les es treballarà: 7 punts
2.-Per la millora de l'oferta econòmica 0 punts de 30 punts possibles.
- 0 punts pel preu de licitació.
3.- Per la qualificació i experiència del personal que executarà el contracte 20 punts
de 20 punts possibles.
- 10 punts per projecte o servei en el que hagi participat, en els que s'hagin
aplicat metodologies d'innovació social, realitzats abans de 2016. 5 punts per cada
projecte o servei realitzat: 10 punts.
- 10 punts per projecte o servei realitzat dins de l'àmbit de l'assessorament i/o
treball amb el col·lectiu de la gent gran, realitzats abans del 2016. 5 punts per cada
projecte o servei realitzat: 10 punts.
4.- Pel tipus de control i seguiment del bon funcionament del servei 13 punts de 15
punts possibles.
- Pels continguts i coherència amb el projecte dels objectius, fins a 3 punts: 3
punts.
- Per la utilització d'indicadors d'avaluació, fina a 3 punts: 3 punts.
- Per la utilització de valoracions quantitatives i qualitatives, fins a 3 punts: 3
punts.
- Per la metodologia utilitzada, fins a 6 punts: 4 punts
5.- Per millores addicionals del contracte 2 punts de 2 punts possibles.
- Per la introducció de continguts d'innovació tecnològica vinculats amb els
objectius del projecte. 0,5 punts per millora introduïda: 2 punts
La puntuació total obtinguda per DID Associació es de 61 punts.
Un cop comprovada que la documentació presentada era correcta, es va concertar
una reunió amb DID Associació en data 27 de setembre de 2019 per iniciar una
negociació del contracte sota criteris establerts a la clàusula 21 del plec de clàusules
administratives. En aquesta reunió van assistir la Sra. Laura Meritxell Ramírez Prados,
representant legal de DID Associació, el Sr. David Coca i Alves, cap del Servei
d'Igualtat d'Oportunitat i habitatge i el Sr. Alberto Gutiérrez Galisteo, cap de la Unitat
d'Inclusió i Cohesió Social.

La Sra. Laura Meritxell Ramírez Prados va manifestar en nom de l'entitat que la
proposta presentada és definitiva i que no volia negociar cap aspecte objecte de
negociació.

Valorada la proposta tècnica presentada, es proposa aprovar la classificació de DID
Associació per a la contractació del Servei d'Apoderament i formació de les
associacions de Gent Gran que tenen seu als casals municipals de la gent gran de la
ciutat, projecte cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament regional en
el marc del programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER, 2014-2020, mitjançant
procediment negociat sense publicitat, per un import de 41.135,40€, segons l'oferta
presentada per aquesta entitat, i requerir la documentació especificada a la clàusula
22 del plec de clàusules administratives.

L'entitat adjudicatària està exempta d'IVA, i per tant els imports consignats no inclouen
l'IVA.
La contractació del servei anirà a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries:
- Exercici 2019:
983.23208.22609 "Atenció social a la Gent Gran i Envelliment actiu", per un import
total de 9.141,20€ (IVA exclòs).
- Exercici 2020:
983.23208.22609 "Atenció social a la Gent Gran i Envelliment actiu", o aplicació que
es designi, segons l'aplicació del pressupost municipal, per un import total de
27.423,60€ (IVA exclòs).
- Exercici 2021:
983.23208.22609 "Atenció social a la Gent Gran i Envelliment actiu", o aplicació que
es designi, segons l'aplicació del pressupost municipal, per un import total de
4.570,60€ (IVA exclòs).
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