Ajuntament de l’Escala
vila marinera

L'Escala, 11 d’agost de 2017
Essent les 12hores,, es reuneixen a la Sala de Plens de l'Ajuntament de l'Escala el Regidor
de Cultura, Sr. Rafel López, la Sra. Thaïs Sues, del departament de Cultura, la Sra. Eulàlia
Torrellas, de la Diputació de Girona, la Sra. Ariadna Vilà Quintana,, tècnica de serveis
jurídics, el Sr. Agustí García i Andrés, Secretari de la Corporació, la Sra. Joana Fernández,
Interventora accidental, per procedir a l’obertura de les pliques presentades al procediment
de licitació obert, i tramitació ordinària, per
er a l’adjudicació del contracte de serveis d’arts
escèniques del municipi de l’Escala.
l’Escala

Han presentat pliques les següents empreses:
-

Anna Maria Casas

-

Elisenda Trias Ferrés

En fase interna, ess procedeix a l'obertura del sobre A, on s'acredita que l’empresa ha
presentat correctament la documentació administrativa,
administrativa és a dir, l'annex I (declaració
responsable)
nsable) dels plecs de clàusules.
De conformitat amb el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, l’òrgan de contractació pot optar per tramitar el procediment adoptant
mesures de gestió eficient, entre les que s’inclou la d’unificar les reunions
reunion de la mesa de
contractació en un sol acte, amb dues fases.
Un cop obert el sobre A de les
es empreses i acreditat que la documentació exigida és correcte,
es procedeix a la fase pública per l'obertura del sobre B on consten els criteris subjectes a
judici de valor, els quals valorarà la tècnica externa de la Diputació de Girona.
Els criteris subjectius estan formats per 40 punts de presentació d’un projecte i 20 punts per
a millores aportades per part de les empreses, a valorar econòmicament i justificades.
justificade
A les 13h es reuneix la Mesa per a conèixer la valoració de la Sra. Torrellas pel que fa als
projectes, que és la següent:
Ambdós projectes són similars en la idea general que tenen respecte la integració de les arts
escèniques al municipi de l’Escala.
L’Anna Casas redacta un projecte ordenat, explicant la situació actual del municipi i
avançant cap a on hauria d’anar. Diferencia
Diferencia la part de les escoles i la resta d’activitats
escèniques, ampliant activitats a nens de 0 a 3 anys i realitzant una proposta per a joves i
adults.
Pel que fa a l’Elisenda Trias el projecte és menys ordenat cronològicament si bé és més
específica a nivell
vell de continguts que vol dur a terme, explicant la programació dels diferents
grups d’edat i deixant aspectes oberts d’acord amb la demanda que pugui haver-hi
haver
al
municipi.
A nivell de millores a càrrec de l’adjudicatària, el plec de clàusules manifesta que les
mateixes han d’incorporar la seva valoració econòmica i que han de ser clares i concretes
per èsser valorades.
En aquest cas, cap de les licitadores compleix amb els requisits per valorar aquest apartat, a
criteri de la Mesa.
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En el cas de l’Anna Casas no s’incorpora valoració econòmica requerida per puntuar aquest
apartat. Pel que fa a l’Elisenda Trias, tot i haver-hi una valoració global, aquesta és genèrica
i sense especificar, no podent determinar la validesa de la mateixa.
Els projectes doncs, resulten molt igualats a nivell de valoració.
La Mesa, a partir d’aquesta valoració i de revisar els projectes, considera que els projectes
tècnics no s’adeqüen al que es pretenia amb la licitació: aconseguir que l’Escala disposi
d’una Escola d’Arts escèniques integrada i amb projecció, per fomentar aquesta activitat al
municipi. Es considera que dels projectes s’extreu una continuïtat respecte el que s’està fent
ara, que no millora el que es pretenia amb una licitació conjunta, més tenint en compte que
l’apartat de millores no es pot puntuar en cap cas pels motius exposats anteriorment.
En aquest sentit doncs, la Mesa decideix sotmetre-ho al que decideixi l’òrgan de
contractació a partir de la proposta formulada i de les consideracions realitzades.
A les 13.15h es procedeix a l’obertura dels sobres C que contenen la proposició econòmica
amb el resultat següent:
-

Anna Maria Casas: 20.000,00 € IVA exempt
Elisenda Trias: 18.500,00 € IVA exempt

S’aixeca la reunió, estenent-se la present acta i pendent de la proposta d’adjudicació per
part del departament corresponent un cop calculades les puntuacions totals en virtut de la
present obertura.

