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ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE ‘C’ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL PROCEDIMENT
OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ SERVEIS DE GESTIÓ INTEGRAL DE ACEGAL I PRIDE BCN
2020,
A la seu social de l’entitat, a les 18:00 hores del dia 13 de gener de 2019, es reuneix la Mesa
de Contractació de la licitació per al contracte de serveis de Gestió Integral de la comunicació
d’ACEGAL i PRIDE BCN 2020, amb l’assistència dels membres que a continuació es detallen:





Xavier Franquesa, Tresorer d’ACEGAL, actua com a President de la Mesa.
Xavier Saula, Secretari d’ACEGAL, actua com a Secretari de la Mesa.
Eduard Thió, Vocal d’ACEGAL, actua com a Vocal de la Mesa.
Daniel Morales, Coordinador d’ACEGAL, actua com a assessor de la Mesa.

Assisteixen, també, un representant del licitador Locamente Creative Factory SL i dos
representants del licitador Both People & Comms SL.

LOT 1:
En relació al Lot 1: Contracte de serveis de Gestió Integral de la comunicació d’ACEGAL s’ha
procedit a la valoració de les proposicions contingudes en el sobre B mitjanant els criteris
subjectes a criteri de valor segons consta en informe tècnic emès al efecte i posterior
deliberació de la Mesa de Contractació.
Vist el seu contingut, d’acord amb l’acta de la reunió de la Mesa de Contractació de data de
13 gener de 2020, la Mesa dona a conèixer en aquest acte públic el resultat de la valoració:
LOCAMENTE CREATIVE FACTORY SL

56 PUNTS.

Seguidament es procedeix a l’obertura del Sobre C i la Mesa de Contractació procedeix a
realitzar la valoració dels criteris valorables de forma automàtica, resultant la valoració amb
els següents punts:
EMPRESA

LOCAMENTE

PROPOSTA ECONÒMICA
(IVA NO INCLOS)
ANORMAL O DESPROPORCIONAL?

No

PUNTUACIÓ (màx. 20 Punts)

20,00

SER SOCI, PATROCINADOR O COL·LABORADOR
PUNTUACIÓ
(7 Punts)

Sí

Mesa de Contractació –

9.500,00 €
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HAVER ESTAT SOCI, PATROCINADOR O COL·LAB.
MÉS 1 ANUALITAT
(Nombre anualitats)
PUNTUACIÓ
(màx. 3 Punts)

5
3

TOTAL PUNTS VALORABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA

30

Així doncs, la puntuació general dels licitadors queda de la següent manera:
EMPRESA

PUNTACIÓ CRITERIS SUBJECTES
A JUDICI DE VALOR

Locamente
Creative Factory
SL

56

PUNTUACIÓ CRITERIS
ATUOMÀTICS
30

TOTAL

86

La mesa demana als licitadors presents si tenen alguna cosa a manifestar o fer constar, sense
que hi vulguin fer constar o manifestar cap circumstància.
En base a la puntuació obtinguda, en relació al Lot 1, la Mesa de Contractació acorda:
PRIMER.- Proposar a l’Òrgan de Contractació l’adjudicació del Lot 1 del contracte de Gestió
Integral de la Comunicació d’ACEGAL 2020 al licitador LOCAMENTE CREATIVE FACTORY S.L,
atesa la puntuació obtinguda en la valoració de propostes, per un import de 9.500€ IVA No
inclòs, per al serveis de gestió de comunicació i un import de 5.000,00€ IVA No inclòs, per al
pressupost publicitari.

SEGON.- Notificar als interessats la puntuació obtinguda en la valoració dels criteris
automàtics i l’acord de proposta d’adjudicació adoptat per la Mesa.

LOT 2:
En relació al Lot 2: Contracte de serveis de Gestió Integral de la comunicació PRIDE BCN
2020 s’ha procedit a la valoració de les proposicions contingudes en el sobre B mitjanant els
criteris subjectes a criteri de valor segons consta en informe tècnic emès al efecte i posterior
deliberació de la Mesa de Contractació.
Vist el seu contingut, d’acord amb l’acta de la reunió de la Mesa de Contractació de data de
13 gener de 2020, la Mesa dona a conèixer en aquest acte públic el resultat de la valoració:

LA CLARA COMUNICACIÓ SCCL

Mesa de Contractació –

52,5 PUNTS
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BOTH PEOPLE & COMMS SL
LOCAMENTE CREATIVE FACTORY SL

58,5 PUNTS
61 PUNTS

Seguidament es procedeix a l’obertura del Sobre C i la Mesa de Contractació procedeix a
realitzar la valoració dels criteris valorables de forma automàtica, resultant la valoració amb
els següents punts:

EMPRESA
PROPOSTA ECONÒMICA
(IVA NO INCLOS)
ANORMAL O DESPROPORCIONAL?

La Clara
Comunicació
10.980,00 €

We Are Both
10.790,00 €

LocaMente
11.400,00 €

No

No

No

PUNTUACIÓ (màx. 20 Punts)

19,65

20,00

18,93

SER SOCI, PATROCINADOR O
COL·LABORADOR

No

No

Sí

PUNTUACIÓ
(7 Punts)

0

0

7

0

0

5

0

0

3

20

20

29

HAVER ESTAT SOCI, PATROCINADOR
O COL·LAB. MÉS 1 ANUALITAT
(Nombre anualitats)
PUNTUACIÓ
(màx. 3 Punts)
TOTAL PUNTS VALORABLES DE
FORMA AUTOMÀTICA

Pel que fa a la documentació presentada per La Clara Comunicació SCCL en relació als criteris
valorables de forma automàtica B i C, això és, haver estat soci, patrocinador o col·laborador
de l’entitat durant la darrera anualitat i haver estat soci, patrocinador o col·laborador de
l’entitat durant els darrers tres anys, la Mesa entén que no concorren les circumstàncies
necessàries per poder atorgar aquests punts a aquest licitador, ja que com s’estableix en
l’Annex I del Plec de Clàusules Particulars, per poder obtenir aquests punts, el licitador ha
d’haver estat soci durant tota la anualitat o en el cas de ser patrocinador o col·laborador tenir
un contracte subscrit amb ACEGAL.
Addicionalment la Mesa ha tingut en compte que, atesa la puntuació obtinguda fruit de la
valoració de la documentació del Sobre B, l’atribució o no d’aquests punts no variaria el
resultat final del procediment.
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Així doncs, la puntuació general dels licitadors queda de la següent manera:

PUNTACIÓ CRITERIS
SUBJECTES A JUDICI DE
VALOR

EMPRESA

La Clara Comunicació Sl
Both People & Comms Sl
Locamente Creative
Factory SL

PUNTUACIÓ CRITERIS
ATUOMÀTICS

TOTAL

52,5
58,5

19,65
20,00

72,15
78,50

61

28,93

89,93

La mesa demana als licitadors presents si tenen alguna cosa a manifestar o fer constar, sense
que hi vulguin fer constar o manifestar cap circumstància.
En base a la puntuació obtinguda, en relació al Lot 2, la Mesa de Contractació acorda:
PRIMER.- Proposar a l’Òrgan de Contractació l’adjudicació del Lot 2 del contracte de Gestió
Integral de la Comunicació de PRIDE BCN 2020 al licitador Locamente Creative Factory SL
atesa la puntuació obtinguda en la valoració de les propostes, per un import de 11.400 € IVA
No inclòs, per al serveis de gestió de comunicació i un import de 10.000,00€ IVA No inclòs,
per al pressupost publicitari.

SEGON.- Notificar als interessats la puntuació obtinguda en la valoració dels criteris
automàtics i l’acord de proposta d’adjudicació adoptat per la Mesa.

I sense altres punts a tractar, es dona per finalitzada la reunió de la Mesa de Contractació i
jo, com a secretari, expedeixo la present acta amb el vist i plau del President.

Vist i Plau del President de la Mesa,
Xavier Franquesa Casacuberta

Xavier Saula Adell

Secretari Mesa
Secretari ACEGAL
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