Informe de valoració i proposta d’adjudicació
Dades del contracte

Petició de contracte: P2021-00002
Tipus contracte: Serveis
Objecte: CONSULTORIA ESPECÍFICA PEL DESENVOLUPAMENT DE LA CAMPANYA DE
COMUNICACIÓ 2021 DE LA XMESS SOBRE L’IMPULS DE LA CONTRACTACIÓ I COMPRA
PÚBLICA DES DE L’ESS
Preu (IVA inclòs)
IVA tipus 21 %
Pressupost net (sense l’IVA)

3.630,00 €
630,00 €
3.000,00 €

L’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària ha de contractar els Serveis
CONSULTORIA ESPECÍFICA PEL DESENVOLUPAMENT DE LA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ 2021
DE LA XMESS SOBRE L’IMPULS DE LA CONTRACTACIÓ I COMPRA PÚBLICA DES DE L’ESS; 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.
Per aquestes resoldre aquestes necessitats es publicà l’oferta al perfil del contractant de la
web xmess.cat , així com es convidà a una possible empresa proveïdora.

INFORME DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES
En finalitzar el termini de presentació de propostes (les 23 hores 55 minuts del diumenge 7 de
novembre de 2021) una empresa havia presentat proposta en temps i forma. Aquesta
organització presentà la seva oferta en data 2 de novembre de 2021, i, diumenge 7 de
novembre a les 19h03 (per tant abans de la finalització del termini de presentació) presenta
una esmena a l’oferta econòmica anteriorment presentada, per tant substituint la presentada
el 2 de novembre. Així el conjunt de documents (tenint clar qui és el definitiu de la proposta
econòmica) es la que es procedeix a analitzar a continuació.
Tal i com s’especifica en PROCÉS de CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DE SERVEIS DE
CONSULTORIA ESPECÍFICA PEL DESENVOLUPAMENT DE LA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ 2021
DE LA XMESS SOBRE L’IMPULS DE LA CONTRACTACIÓ I COMPRA PÚBLICA DES DE L’ESS, al Punt
5 (pàgina 3) :
Punt 5.1.1 Preu ofertat, fins a 40 punts de 100.
La candidata a ser adjudicatària presenta una oferta econòmica del servei per un preu total del
servei de 2.919,50 € (IVA no inclòs), un preu que, en relació al preu demandat de 3.000 € sense
IVA, significaria una baixa del 2’68%. Donat que segons el barem establert si, la proposta fos
inferior d’entre el 0’1 i el 6‘66 % al preu que es proposa, la proposta obtindria 40 punts,
aquesta proposta de preu presentada obté 40 punts.

Punt 5.2 Experiència en l'execució del contracte en la gestió de la comunicació de projectes
d’Economia Social i Solidària i/o Política Pública d’Impuls de l’Economia Social i Solidària (30
punts de 100).
La candidata a ser adjudicatària presenta una proposta on, es fa constar, 5 experiències
anteriors en projectes similars, que de forma acumulada significarien 6 anys i 4 mesos. Donat
que la proposta presentada, fa constar 5 o més anys en projectes d’ Economia Social i
Solidària, obté 30 punts.
5.3 Aportació de vídeos i podcast (mitjançant we transfer) realitzats i publicats: fins a 30 punts

La candidata a ser adjudicatària presenta una proposta on es fa constar, aportant els materials,
haver desenvolupat 10 vídeos i 1 podcasts . Donat que la proposta presentada, fa constar 5 o
més vídeos (ho fa en 10) i 1 podcasts realitzats i publicats sobre la temàtica de l’Economia
Social i Solidària i/o la política pública d’impuls de l’ESS; donat que en els barems exactes de
ponderació, només acompliria el tram de 2 vídeos i 1 podscast, (tot i superant en escreix el
bàrem dels 5 vídeos però no el de podscats) obté 15 punts.
Valoració total
I.
II.

III.

Preu: 40 punts
Experiència en l'execució del contracte en la gestió de la comunicació de
projectes d’Economia Social i Solidària i/o Política Pública d’Impuls de
l’Economia Social i Solidària: 40 punts
Aportació de vídeos i podcasts realitzats i publicats: 15 punts

La candidata a ser adjudicatària obté 85 punts dels 100 possibles.

DECLARACIÓ RESPONSABLE
La candidata a ser adjudicatària presenta una declaració responsable, signada electrònicament
en data 2 de novembre de 2021, per Carlos Juan Martínez ( amb DNI 21691052M) i com a
president de la cooperativa Bruna Productora Audiovisual SCCL, amb NIF F66937426.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
L’objecte del contracte consisteix en els SERVEIS DE CONSULTORIA ESPECÍFICA PEL
DESENVOLUPAMENT DE LA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ 2021 DE LA XMESS SOBRE L’IMPULS
DE LA CONTRACTACIÓ I COMPRA PÚBLICA DES DE L’ESS, segons proposta de PROCÉS de
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA de 20 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 20 d’octubre de 2021 al perfil del contractant del web
xmess.cat . També s’envià la invitació a una possible proveïdores.
En finalitzar el termini de presentació de propostes (diumenge 7 de novembre de 2021 a les
23h 55 minuts) una empresa presentà proposta en temps i forma.
L’empresa (Bruna Productora Audiovisual SCCL, amb NIF F66937426) presentà la seva oferta
en data 2 de novembre de 2021, i esmenà la proposta el diumenge 7 de novembre a les
19h03 (dins el termini possible), amb una proposta econòmica de 2.919,50 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 85 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 CAMPANYA DE COMUNICACIÓ 2021 DE LA XMESS SOBRE
L’IMPULS DE LA CONTRACTACIÓ I COMPRA PÚBLICA DES DE L’ESS, a Bruna Productora
Audiovisual SCCL, amb NIF F66937426, per un preu de 3.532,60 euros amb el següent
desglossament: import net 2.919,50 euros, tipus impositiu del 21% d'IVA, import de l'IVA de
613,10 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 la Sr. Xavier Rubio Cano.
A Barcelona, 8 de novembre de 2021.
La Presidència de l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.
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