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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A
L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE
LICITACIÓ AMB ANUNCI AL PERFIL DEL CONTRACTANT,
PER CONTRACTAR EL SERVEI CONSISTENT EN EL SUPORT,
DESENVOLUPAMENT EN EL SUPORT, DESENVOLUPAMENT I
GESTIÓ DEL PORTAL WEB I LES XARXES SOCIALS
CORPORATIVES DE L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

A Lloret de Mar, el dia 19 d’abril de 2018
A les 11:30 hores, es constitueix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, la
Mesa de Contractació per proposar l'adjudicació, mitjançant procediment de
licitació amb anunci al perfil del contractant, del servei consistent en el
suport, desenvolupament en el suport, desenvolupament i gestió del portal
web i les xarxes socials corporatives de l’Ajuntament de Lloret de Mar.
De conformitat al que disposa la Llei de Bases de Règim Local, Text
Refós de Règim Local, Llei Municipal de Catalunya i el RD Legislatiu 3/2011,
presideix la Mesa el Regidor Delegat de Sistemes de la informació i
Telecomunicacions Sr. ALBERT ROBERT I RIBOT, i la formen el Secretari
General Sr. RAFEL GARCIA JIMENEZ i la TAG de Serveis Econòmics Sra.
DOLORS JORDAN I MORENO. Actua com a Secretària la funcionària de la
secció de Serveis Jurídics Sra. GEMMA HIDALGO.
Obert l'acte pel Sr. President i examinat l'expedient, es comprova el
següent:
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 06/03/2018 va aprovar
el plec de condicions regulador del procediment de licitació amb anunci al
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perfil del contractant, per a l’adjudicació del servei de servei consistent en
el suport, desenvolupament en el suport, desenvolupament i gestió del
portal web i les xarxes socials corporatives de l’Ajuntament de Lloret de
Mar, i l’anunci de la seva convocatòria va ser publicat al perfil del
contractant en data 07/03/2018.
En el període de presentació de pliques se'n van presentar licitadors:
LICITADOR
Plica núm. 1.- DANI REYES DOMINGUEZ
En data 26/03/2018 es va realitzar l’acta d’obertura del Sobre n. 1 i en data
27/03/2018 del Sobre n. 2. La documentació tècnica, contingut del Sobre n.
2, es va passar als Serveis Tècnics Municipals per a la corresponent
valoració.
Un cop emès dit informe, en data 09/02/2018, es realitza, en data
12/04/2018 l’acta d’obertura del sobre n. 3, corresponent a l’oferta
econòmica i millores. La documentació continguda en el sobre n. 3 es va
passar als Serveis Tècnics Municipals per a la corresponent valoració.
En data , els Serveis econòmics emeten el següent informe:
“INFORME DELS SERVEIS ECONÒMICS
En relació al PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL
CONTRACTANT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI CONSISTENT EN EL SUPORT,
DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DEL PORTAL WEB I LES XARXES SOCIALS
CORPORATIVES DE L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR,
S’INFORMA,
En data 12 d’abril d’enguany s’ha dut a terme l’obertura del sobre
núm 3 de les pliques de l’esmentat concurs presentant-se les següents
ofertes:
nº
1

Licitador
DANI REYES DOMINGUEZ

Oferta
19.360,00 €/any

La clàusula número 2 del plec disposa que El preu que ha de servir de
base per a l'esmentat procediment d’adjudicació és el de 19.390,00 €/any
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(IVA a part). Aquest és el preu màxim que poden ofertar les empreses que
concorrin a la licitació del contracte.
La clàusula 10.A. on s’estableixen els criteris d’adjudicació valorables
de forma automàtica mitjançant l’aplicació de fórmules disposa:
1.- Oferta econòmica: fins a 60 punts
El criteri a seguir per puntuar la proposta econòmica serà el de donar els 60
punts a una teòrica oferta que es situés en un valor de baixa equivalent al
límit a partir del qual es podria considerar en situació de temeritat. Aquest
valor es determina a partir de la següent expressió:  (baixes %) / nombre
d’ofertes + 10 %, i en base a aquest valor puntuar les ofertes rebudes
segons la regla de proporcionalitat inversa.
Aplicant el criteri precedent els punts a atribuir per aquest concepte
són els següents:
Criteri
1

Licitador

Punts

DANI REYES DOMINGUEZ

53,99

3.- Augmentar el nombre d’hores anuals de prestació del servei
establert, fins un màxim de 4 punts: entenent que obtindrà la màxima
puntuació la oferta amb major nombre d’hores proposades, i que la resta
d’ofertes obtindran una puntuació proporcional en relació a aquesta. Mínim
establert als plecs: 1.645 hores/anuals.
Aplicant el criteri precedent els punts a atribuir per aquest concepte
són els següents:
Criteri
3

Licitador

Hores ofertades

Punts

1.650

4,00

DANI REYES DOMINGUEZ

Resum puntuació
Criteri

Punts

1)

53,99

3)

4,00
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Total

57,99

Vist el que disposa l’article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic de 2017, la Mesa de Contractació és l’òrgan
competent per a la valoració de les ofertes.”
I, en data 17/04/2018 els serveis tècnics emeten el següent informe:
“SECCIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
INFORME DE VALORACIÓ
Identificació del document
Valoració de l’acreditació segons els criteris d’adjudicació avaluables de
forma automàtica mitjançant l’aplicació de fórmules, segons la proposició
presentada en el sobre núm. 3, i d’acord amb allò indicat a les clàusules
10.A.2) i 10.A.4) del “Plec de clàusules econòmic administratives i
jurídiques reguladores del procediment de licitació amb publicitat al perfil
del contractant, tramitació ordinària, per a l’adjudicació del contracte
administratiu de servei consistent en el suport, desenvolupament i gestió
del portal web i les xarxes socials corporatives de l’Ajuntament de Lloret de
Mar” (EXP.15/18 PL PC).
Informe
Vist el “Plec de clàusules econòmic administratives i jurídiques reguladores
del procediment de licitació amb publicitat al perfil del contractant,
tramitació ordinària, per a l’adjudicació del contracte administratiu de servei
consistent en el suport, desenvolupament i gestió del portal web i les xarxes
socials corporatives de l’Ajuntament de Lloret de Mar”, i la seva publicació
en el Perfil del Contractant del web de l’Ajuntament en data 07/03/2018, es
considera i valora en aquest informe l’acreditació dels aspectes
d’adjudicació avaluables de forma automàtica mitjançant l’aplicació de
fórmules, segons la proposició presentada en el sobre núm. 3, i d’acord amb
allò indicat a les clàusules 10.A.2) i 10.A.4) de l’esmentat Plec.
La puntuació i criteris a valorar de la clàusula 10.A.2), són:
Formació complementària en gestió i monitorització de xarxes socials, disseny i
comunicació. Fins a un màxim 10 punts. Es valorarà tota aquella formació
complementària a la mínima exigida i realitzada pels professionals proposats,
d’acord amb el següent barem:

Nombre d’hores
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de la formació
≤ 15
Fins a 20
>20

L’esmentada formació
titulacions o certificats.

complementària

Punts
0’75
1
2

s’acreditarà

mitjançant

aportació

de

La puntuació i criteris a valorar de la clàusula 10.A.4), són:
Acreditar experiència professional prèvia superior a la solvència tècnica requerida,
fins un màxim de 4 punts: 0,5 punts per semestre complert que superi
l’experiència mínima prevista a l’apartat de solvència tècnica. *Els períodes de
temps que superin el semestre però que no siguin suficient per completar un
semestre sencer, es comptabilitzarà de forma proporcional.

La valoració de les ofertes es porta a terme d’acord amb el que s’estableix
en el Plec de clàusules i sobre una puntuació màxima que no admet cap
aplicació discrecional.
Vist que en data 22/03/2018, va finalitzar el termini per a la presentació de
les ofertes, presentant proposicions en temps i forma la següent empresa
licitadora, que ha superat l’obertura dels sobres 1 i 2, presentant tots els
documents requerits:
Empresa licitadora
Plica núm. 1.- DANI REYES DOMINGUEZ
Seguidament, es defineixen les puntuacions assolides per l’empresa
licitadora en funció dels aspectes avaluables de forma automàtica
mitjançant l’aplicació de fórmules, indicats a l’apartat 10.A.2) del Plec:
Es valora la formació en gestió i monitorització de xarxes socials, disseny i
comunicació, acreditada mitjançant aportació de titulacions o certificats, i
complementària a la mínima exigida i realitzada, amb un màxim de 10
punts:
Nombre d’hores
Nombre Puntuació
de la formació Punts cursos
cursos
≤ 15
0’75
2
1,5
Fins a 20

1

2

2

>20

2

3

6

TOTAL

9,5
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A continuació, es defineixen les puntuacions assolides per l’empresa
licitadora en funció dels aspectes avaluables de forma automàtica
mitjançant l’aplicació de fórmules, indicats a l’apartat 10.A.4) del Plec:
Els semestres complerts, superiors als 5 anys requerits i que s’acrediten
mitjançant certificat del secretari General de l’Ajuntament de Lloret amb la
relació de treballs efectuats per part de l’interessat des del 2 de febrer de
2006 fins a data d’avui, són per tant 14 semestres, assolint per tant la
puntuació màxima de 4 punts.
Conclusions
En conclusió i d’acord amb les consideracions indicades anteriorment, pel
que fa a les clàusules 10.A.2) i 10.A.4), a continuació s’exposa la puntuació
total obtinguda de la proposta presentada en el procediment de licitació:
Experiència professional prèvia superior a la solvència
tècnica requerida
Formació complementària en gestió i monitorització
de xarxes socials, disseny i comunicació
TOTAL

Núm.semestres
14

Puntuació

4
9,5
13,5

El resum de la puntuació dels sobres n. 2 i 3 és el següent:
LICITADOR
Plica
1.DANIEL
DOMINGUEZ

PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ
SOBRE N.2 SOBRE N. 3
REYES 19,4
71,99

TOTAL
90,89

L’empresa que obté major puntuació en la valoració efectuada d’acord amb
el barem de mèrits del plec de condicions és DANIEL REYES DOMINGUEZ.
Atès el que disposa l'art. 320 del RD Legislatiu 3/2011, sobre la mesa de
contractació.
La Mesa de Contractació acorda presentar a la Junta de Govern
Local la següent proposta:
Requerir a DANIEL REYES DOMINGUEZ previament a l’adjudicació del
contracte administratiu, mitjançant procediment de licitació amb anunci al
perfil del contractant, del servei consistent en el suport, desenvolupament
en el suport, desenvolupament i gestió del portal web i les xarxes socials
corporatives de l’Ajuntament de Lloret de Mar, amb subjecció al plec de
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condicions econòmico-administratives i a les propostes de millora
realitzades pel contractista, de la qual cosa es desprèn que el preu i la
durada del contracte són les següents:
-

Preu:

-

Durada:
2 anys , a comptar des de la data de la seva
signatura. Si ambdues parts hi estan d’acord, el contracte es
podrà prorrogar de forma expressa, mitjançant acord de l’òrgan
de contractació, per anualitats successives (any a any) fins a un
màxim de 2 anys més, d’acord amb el que disposa l’article 303
del RD Legislatiu 3/2011.

19.360 €/any, IVA a part

Tanmateix, la present acta es publica al Perfil del contractant del web
municipal.
A continuació, a les 11:20 hores, el Sr. President declara acabada la
reunió l'acta de la qual és signada pel Sr. President de la Mesa. Ho certifico.

