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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA D’OBERTURA I VALORACIÓ DELS SOBRES B EN EL PROCEDIMENT 
OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ JUVENIL 
DE LA MASOVERIA. 
 
Amb caràcter previ s’ha aixecat acta de qualificació prèvia de la documentació 
administrativa presentada per tots els licitadors en el procediment obert per a la 
contractació del servei de dinamització juvenil de la Masoveria. 
 
Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 03/11/2017 
Horari:               12.10 h. 
Hi assisteixen:  Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa. 
 Miquel Sabaté Riera, tècnic de Joventut 
 Lluís Viñas Peitabí, interventor 
 Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal. 

Imma Umbert Hugas, que actua com a secretària de la Mesa de 
Contractació 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
1. Objecte de la sessió és l’obertura i valoració del sobre B: “Proposició econòmica i 
documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma automàtica per a la 
contractació del servei de dinamització juvenil de la Masoveria”. 
 
2. Constituïda la Mesa la presidenta comunica als presents que, de l’acta de 
qualificació de la documentació administrativa presentada per tots els licitadors, 
se’n desprèn que tots ells han aportat la documentació exigida pel PCAP. 
 
3. Seguidament la presidenta de la Mesa procedeix a l’obertura dels sobres B, de 
l’únic licitador presentat, del que en resulta el següent: 

 
 LICITADOR Preu h/setmana 
1 Associació Taller d’Art, Cultura i Creació 22.432,48 14 
 
4. Seguidament la Mesa procedeix a efectuar la corresponent valoració de 
cadascuna de les ofertes tenint en compte el criteri de valoració previst a la 
clàusula XII del PCAP, en els termes següents: 
 

a) Millor proposta econòmica presentada: Fins a 75 punts. Es valorarà la baixa 
que oferti el licitador respecte el preu màxim de licitació indicats en el 
present plec d’acord amb el següent criteri: 
 

Puntuació = 75 . [Lic] – [Oferta] 
[Lic] – [Import_més_baix:[Baixa]o[BS])  

 
[Lic] : Preu unitari de licitació 
[Baixa] : Oferta més baixa 
[BS]: Baixa significativa (95% del preu de licitació) 
[Oferta] : Oferta a valorar 

  
Lic: 22.631,57 €  
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Baixa: 22.432,48 € 
BS: 21.499,99 € 
 
 LICITADOR Oferta Baixa Punts 
1 Associació Taller d’Art, Cultura i Creació 22.432,48 1% 13,20
 

b) Millor oferta de dedicació d’hores, fins a 25 punts. El licitador presentarà una 
oferta de les hores setmanals del servei de dinamització de la Masoveria 
(incloent les hores d’obertura de l’equipament, i també les efectuades de 
treball intern, als centres de secundàries, previsió de borsa d’hores 
setmanals, etc.). Es valorarà la dedicació d’hores d’acord amb la següent 
fórmula: 
 

Puntuació = 25·
[Oferta a valorar] 

[Millor oferta] 
 
Millor Oferta: 14 hores 
 

 LICITADOR Hores Punts 
1 Associació Taller d’Art, Cultura i Creació 14 25 
 
Puntuació total  
 
 LICITADOR Punts 
1 Associació Taller d’Art, Cultura i Creació 38,20
 
5. A la vista de l’anterior valoració,  la mesa de contractació acorda per unanimitat 
elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte a favor de 
l’Associació Taller d’Art, Cultura i Creació, atès que ha estat el licitador que ha 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa i que s’ajusta al que es disposa 
al plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que 
regeixen el present contracte. 
 
Essent les 12.20 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta la 
presidenta, la secretària de la Mesa i els vocals de la Mesa. 
 
La Secretària de la Mesa  La Presidenta 
  
 
   
 
 
 

Els vocals 
 


