Informe de valoració i proposta d’adjudicació
Dades del contracte

Petició de contracte: P2021-00001
Tipus contracte: Serveis
Objecte: CONSULTORIA ESPECÍFICA PEL DESENVOLUPAMENT de la Trobada de Càrrecs
Electes de l’Associació XMESS del 2021, i del seu procés anterior i posterior
Preu (IVA inclòs)
IVA tipus 21 %
Pressupost net (sense l’IVA)

3.405,20 €
585,20 €
2.820,00 €

L’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària ha de contractar els Serveis
CONSULTORIA ESPECÍFICA PEL DESENVOLUPAMENT de la Trobada de Càrrecs Electes de
l’Associació XMESS del 2021 (ha de celebrar-se el 19 de novembre de 2021), i del seu procés
anterior (preparació de dinàmica i de materials) i , en especial, posterior: substanciar els
debats en propostes a debatre per l’Assemblea i , si aquesta i la Comissió Executiva ho
consideren, incorporar-les al Pla de Treball del 2022; serveis que cal contractar atès que,
l’Associació XMESS, no pot fer-ho directament per manca de mitjans materials i personals.
Aquesta actuació forma part de l’execució del Pla de Treball del XMESS pel 2021, mandat
assembleari i concretat per la comissió executiva de l’Associació, i té com a finalitat la
satisfacció de necessitats organitzatives i estratègiques de L’Associació XMESS.

INFORME DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES
En finalitzar el termini de presentació de propostes (dijous 28 d’octubre de 2021 a les 23h 55
minuts) dues empreses van escriure agraint la invitació a presentar propostes, però que no en
presentarien, i una organització que si presentà proposta en temps i forma. Aquesta
organització presentà la seva oferta en data 26 d’octubre de 2021, i es la que es procedeix a
analitzar a continuació.
Tal i com s’especifica en la Proposta de CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DE SERVEIS DE
CONSULTORIA ESPECÍFICA PEL DESENVOLUPAMENT de la Trobada de Càrrecs Electes de
l’Associació XMESS del 2021, i del seu procés anterior i posterior, al Punt 5 (pàgina 2) :
Punt 5.1.1 Preu; Proposta de preu (40 punts de 100).
La candidata a ser adjudicatària presenta un preu total del servei de 2.815,30 € (IVA no inclòs),
un preu que, en elació al preu demandat de 2.820 € sense IVA, significaria una baixa del
0’17%. Donat que segons el barem establert si, la proposta fos inferior d’entre el 0’1 i el 5 % al
preu que es proposa, la proposta obtindria 40 punts, aquesta proposta de preu presentada
obté 40 punts.

Punt 5.1.2 Criteris de valoració objectivables (automàtics) de l’experiència anterior en
projectes similars , per a poder desenvolupar allò que es licita (40 punts de 100).


Experiència anterior en conceptualització metodològica i dinamització de
jornades i/o trobades (12 punts dels 40 d’avaluació automàtica)

La candidata a ser adjudicatària presenta una proposta on, es fa constar, 12 experiències
anteriors en projectes similars. Donat que la proposta presentada, fa constar 4 o més (ho fa en
7) jornades i processos similars de temàtica relacionada amb l’Economia Social i Solidària,
obté 12 punts.



Experiència anterior en haver desenvolupat documentació prèvia i de
síntesi de jornades i/o trobades (13 punts dels 40 d’avaluació automàtica).

La candidata a ser adjudicatària presenta una proposta on, es fa constar haver desenvolupat
documentació prèvia i de síntesi en 9 experiències anteriors en projectes similars. Donat que la
proposta presentada, fa constar més de 3 experiències (ho fa en 6) d’elaboració de
documentació prèvia i de síntesi en jornades i processos similars de de temàtica relacionada
amb l’Economia Social i Solidària, obté 13 punts.



Experiència anterior en haver desenvolupat presentacions a projectar
durant esdeveniments, jornades i/o trobades (3 punts dels 40 d’avaluació
automàtica).

La candidata a ser adjudicatària presenta una proposta on, es fa constar haver desenvolupat
presentacions projectades en jornades i processos similars de temàtica relacionada amb
l’Economia Social i Solidària. Donat que la proposta presentada, fa constar més de 3 (ho fa en
7) de presentacions projectades en jornades i processos similars de temàtica relacionada amb
l’Economia Social i Solidària , obté 3 punts.



Experiència anterior en haver redactat propostes operatives , a partir dels
resultats de jornades i/o trobades similars (12 punts dels 40 d’avaluació
automàtica).

La candidata a ser adjudicatària presenta una proposta on, es fa constar haver efectuat
l’elaboració de propostes, a partir dels resultats de Jornades i/o trobades similars . Donat que
la proposta presentada, fa constar més de 3 (ho fa en 4) experiències on haver elaborat i
efectuat propostes, a partir dels resultats de Jornades i/o trobades similars de temàtica
relacionada amb l’Economia Social i Solidària) , obté 12 punts.

Punt 5.1.3 CRITERIS DE JUDICI DE VALOR, de la proposta a executar (20 punts de 100)
1.La conceptualització metodològica i dinamització (15 punts dels 20 de judici de
valor):
La candidata a ser adjudicatària presenta una proposta de Trobada de càrrecs electes que
respon a les necessitats que es pretén aconseguir amb aquesta Trobada. Així es proposa,
detalladament:





una conceptualització metodològica i dinamització en 3 Fases (1. Disseny i
preparació de la Trobada; 2. Execució i dinamització de la Trobada; 3.
Anàlisi de resultats i elaboració del Pla de treball 2022) , amb els seus
objectius, actuacions i lliurables corresponents .
una proposta d’agenda de la Trobada
un cronograma

Analitzats tots aquests continguts i, contrastats amb allò que es descriu al Punt 1 de la
proposta del contracte de serveis, la proposta de conceptualització metodològica i de
dinamització, presentada per la candidata a ser adjudicatària, obté 13 punts.
2. Documentació prèvia i de síntesi de la Trobada de càrrecs electes (3 punts dels 20 de
judici de valor):
La candidata a ser adjudicatària presenta proposta de tipologies de documentació prèvia i de
síntesi que responguin a les necessitats que es pretén aconseguir amb aquesta Trobada, Així es
proposa, detalladament, exemples de “diagnosi i anàlisi, il·lustratius no exhaustius” i de
sessions participatives.
Analitzats tots aquests continguts i, contrastats amb allò que es descriu al Punt 1 de la
proposta del contracte de serveis, la proposta de documentació prèvia i de síntesi de la
Trobada, presentada per la candidata a ser adjudicatària, obté 2 punts.
3. Presentacions a projectar durant la Trobada (2 punts dels 20 de judici de valor):
La candidata a ser adjudicatària presenta propostes de de quines tipologies de presentacions
que responen a les necessitats que es pretén aconseguir amb aquesta Trobada.
Analitzats tots aquests continguts i, contrastats amb allò que es descriu al Punt 1 de la
proposta del contracte de serveis, la proposta de presentacions a projectar durant la Trobada,
presentada per la candidata a ser adjudicatària, obté 1 punt.
Valoració total:
I.

II.

Criteris automàtics
a. Preu: 40 punts
b. Criteris de valoració objectivables de l’experiència anterior en
projectes similars: 40 punts
Criteris de judici de valor: 16 punts

La candidata a ser adjudicatària obté 96 punts dels 100 possibles.

DECLARACIÓ RESPONSABLE
La candidata a ser adjudicatària presenta una declaració responsable, signada electrònicament
en data 26 d’octubre de 2021, per Jaume Oller Rosell ( amb DNI 46787663M) i com a
representant de Tandem Social SCCL, (amb CIF F65570400).

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
L’objecte del contracte consisteix en els SERVEIS DE CONSULTORIA ESPECÍFICA PEL
DESENVOLUPAMENT de la Trobada de Càrrecs Electes de l’Associació XMESS del 2021, i del
seu procés anterior i posterior, segons proposta de PROCÉS de CONTRACTACIÓ
ADMINISTRATIVA de 14 d’octubre de 2021 (enllaç al perfil del contractant del web XMESS).
Aquesta prestació es pot adjudicar mitjançant un contracte menor perquè, tal i com s'ha
especificat en la descripció de l'objecte del contracte aquest no s'ha alterat ni fraccionat per
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
Es publicà la proposta a contractar, el 14 d’octubre de 2021 al perfil del contractant del web
xmess.cat . També s’envià la invitació a vuit possibles proveïdores.
En finalitzar el termini de presentació de propostes (dijous 28 d’octubre de 2021 a les 23h 55
minuts) dues empreses havien escrit , anteriorment a aquella data i hora, agraint la invitació
però afirmant que no es presentaria propostes; i una organització presentà proposta en temps
i forma.
L’empresa (Tandem Social SCCL, amb CIF F65570400) presentà la seva oferta en data 26
d’octubre de 2021, amb una proposta econòmica de 2.815,30 euros (IVA exclòs), desglossant
tots els conceptes descrits a la proposta de contracte administratiu de serveis.
Per tot allò manifestat, i vist de l’informe de valoració on la proposta valorada obté 96 punts i
constatant, que la candidata a ser adjudicatària, va presentar una Declaració Responsable
signada, es proposa:
ADJUDICAR el contracte que té per objecte els SERVEIS DE CONSULTORIA ESPECÍFICA PEL
DESENVOLUPAMENT de la Trobada de Càrrecs Electes de l’Associació XMESS del 2021, i del
seu procés anterior i posterior, a Tandem Social SCCL, amb CIF F65570400, per un preu de
3.406, 513 euros amb el següent desglossament: import net 2.815,30€ euros, tipus impositiu
del 21% d'IVA, import de l'IVA de 591,213 euros, d'acord amb la proposta.
ESTABLIR la durada del contracte fins esgotar les 94 hores, executant el pressupost previst fins
el 31 de desembre de 2021.
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Xavier Rubio Cano.
A Barcelona, 29 d’octubre de 2021.
La Presidència de l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.
Signat digitalment per
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