Acta d’Obertura Sobre C i Proposta d’Adjudicació
Mitjançant videoconferència, a les 15:30 hores del dia 19 de juliol de 2021, es constitueix la
Mesa de Contractació del Consorci de Turisme de Barcelona designada per l’expedient de
referència, en sessió pública, per la contractació del servei d’organització d’un esdeveniment
gastronòmic de caire popular que apropi la gastronomia i l’alimentació sostenible als ciutadans
de Barcelona amb motiu de la Capital Mundial de l’Alimentació sostenible 2021, amb codi
d’expedient PO 2021/02, mitjançant procediment obert i amb tramitació ordinària.
La Mesa de Contractació queda vàlidament constituïda per la compareixença dels següents
membres:
Presidenta: Sra. Mercedes García, Directora de membresia i partenariat de Turisme de Barcelona
Secretària: Sra. Laura Ares Martínez, Directora de Serveis Jurídics de Turisme de Barcelona en
qualitat de secretària, assumint també el rol de vocal asssessor jurídic.
Vocal econòmic: Sr. Abel Pérez, Director d’operacions de Turisme de Barcelona.
Vocal: Sra. Lidón Martrat, Coordinadora Operativa Projecte Capitalitat Mundial de l'Alimentació
Sostenible i Polítiques Alimentàries Urbanes, Ajuntament de Barcelona.
Vocal: Sr. Josep Maria Gómez, director del’àrea de Turisme sostenible i accessible de Turisme
de Barcelona.
Vocal: Sra. Ester Vidal, directora de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Política
Alimentària.
Havent estat notificada la única empresa per l’acte d’obertura del sobre C, s’inicia la sessió amb
l’assistència del seu representant, el Sr. Mariano Martínez.
Es recorda que a la reunió de la Mesa de Contractació de 23 de juny de 2021 es procedí a
l’obertura dels Sobres A i B – Documentació administrativa i documentació relativa als criteris
d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor fent entrega de la documentació tècnica
als tècnics de referència.
D’acord amb la documentació facilitada en aquest sobre B, els tècnics determinaren el
compliment de les característiques mínimes tècniques, efectuaren valoració subjectiva i
emeteren informe en data 9 de juliol de 2021, remès a la mesa de contractació en data 13 de
juliol de 2021.
En aquest sentit, en data 13 de juliol de 2021 es procedí a fer reunió privada per a la valoració
de l’informe tècnic, emetent acta i detallant la puntuació definitiva en relació als criteris
avaluables mitjançant judicis de valor. En la citada acta consta el següent resultat:
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Criteris de valoració avaluables mitjançant judicis de valor
Producció, direcció i realització del projecte
1. Proposta de concepte i disseny de l'activitat en base als principis de
l'alimentació sostenible.

Puntuació
Subcriteris

Fins a

Puntuació
Criteri

Gastronomia de
Proximitat

Fins a 30

26,5

16

15

1.1 Ga ra ntir el dret a l ’a l i mentaci ó s os teni bl e. (fi ns a 2 punts )

1

1.2 Promoure un menor i mi l l or cons um de ca rn i productes deri va ts . (fi ns a 5
punts )

5

1.3 Fomentar rel a ci ons jus tes en l a ca dena a groa l i mentàri a . (fi ns a 3 punts )

3

1.4 Cul tiva r l a di vers i tat en el nos tre ca mp, l a nos tra taul a i el s nos tres ba rri s .
(fi ns a 2 punts )
1.5 Tra ns forma r el s i s tema a l i mentari a mb totes i per a totes l es pers ones . (fi ns
a 4 punts )

2
4

2. Proposta de l'esdeveniment satèl·lit, incloent proposta d'ubicació

Fins a

6

4

3. Pla d'actuació en cas d'un possible canvi de data, situació climàtològica
adversa, i/o modificacio de l'organització inicial prevista.

Fins a

3

2,5

4. Enxarxament

Fins a

3

3

5. Pla de seguiment de l'esdeveniment.

Fins a

2

2

Organització interna i seguiment de protocols

Fins a

6,45

9

1. P la de recursos personals per la realització de l'activitat.

Fins a

1

0,5

2. Pla de mitjans tècnics per la realització de l'activitat.

Fins a

1

0,5

Fins a

4

4

Fins a

1

0,25

Fins a

1

1

Fins a

1

0,2

3. Pla de relació amb els operadors de la restauració i del sector primari que
participin en l'esdeveniment, així com un llistat d'operadors que es proposen.
4. Protocols de seguretat necessaris per a la realització de l'activitat i protocols
d'actuació d'emergència.
5. Protocols sanitaris derivats de la situació de pandèmia Covid-19.
6. Pla d'accessibilitat (per tipus de discapacitat), activitat sostenible i integració
laboral del personal.
Pla de difusió i comunicació de l'esdeveniment
1. Proposta de la imatge gràfica de l'esdeveniment en coordinació amb la imatge
gràfica i comunicació de la CMAS21.
2. Pla de comunicació de l'esdeveniment a través de diferents suports, inclosos els
del licitador.
PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR

9

Fins a 10
Fins a

5

4

Fins a

5

5

49

41,95

No existint consultes per part de la licitadora sobre l’informe tècnic dels criteris subjectius, es
procedeix a l’obertura del “Sobre C – Documentació relativa als criteris quantificables de forma
automàtica” de l’empresa licitadora, recordant que el present procediment s’incorporen criteris
tècnics objectius i l’oferta econòmica.
En relació als criteris tècnics quantificables automàticament, l’apartat H del quadre de
característiques del contracte, determina el que segueix:
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 Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica (fins a 51 punts):
a) Criteris tècnics quantificables automàticament (fins a 21 punts):
Criteris de valoració tècnica quantificables autom àticam ent

Puntuació

Mètode de Puntuació

Participació de persones reconegudes en l'àmbit de l’Alimentació
Sostenible que puguin ajudar a la difusió i atractiu de
l’esdeveniment.

Fins a

8

Per cada persona que hi participi
s'atorgarà un punt fins a un
màxim de 8 punts

Inclusió d'activitats complementàries com tallers i cursos,
activitats familiars i per a infants, showcookings, xerrades,
actuacions musicals, mostres de productes artesans, etc…

Fins a

6

Per cada activitat proporcionada
s'atorgarà un punt fins a un
màxim de 6 punts

Acreditació de certificacions de sostenibilitat (Compromís per la
sostenibilitat Turistica BIOSPHERE, distinció Safe Travels, altres
certificacions reconegudes)

Fins a

Millores respecte a l'operativa de l'esdeveniment i introducció
d'innovacions i altres elements relacionats amb el projecte

Fins a

PUNTUACIÓ CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT

Per cada certificació aportada
s'atorgarà un punt fins un
màxim de 4 punts
Per cada millora proporcionada
3 s'atorgarà un punt fins a un
màxim de 3 punts.
21
4

b) Oferta econòmica (fins a 30 punts):
Obtindrà la màxima puntuació l’oferta més econòmica/amb valor més baix i puntuant-se la resta d’ofertes
segons la formula següent:

Px = (A/Xp) *y
On:
Px Puntuació del licitador
A Oferta econòmica més baixa
Xp Oferta Econòmica del licitador
y Puntuació màxima

S’obren els sobres i es comprova que les ofertes econòmiques no incorren en temeritat d’acord
amb les regles preestablertes i es facilita la documentació als tècnics per tal que procedeixin a
la avaluació dels criteris tècnics quantificables automàticament.
Així doncs en aplicació de la fórmula i condicions fixades en l’oferta presentada, el resultat de la
valoració econòmica és el següent:
Licitadors
Gastronomia de Proximitat

Oferta

69.245,00 €

Punts
obtinguts

30,00

En relació als criteris tècnics quantificables automàticament, els tècnics que han avaluat la
proposta indiquen el que segueix:
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Criteris de valoració tècnica quantificables automàticament

Participació de persones reconegudes en l'àmbit de l’Alimentació
Sostenible que puguin ajudar a la difusió i atractiu de
l’esdeveniment.

Puntuació

Mètode de Puntuació

Gastr. de
proximitat, S.L.

Fins a

Per cada persona que hi participi
8
s'atorgarà un punt fins a un
màxim de 8 punts

8

Inclusió d'activitats complementàries com tallers i cursos, activitats
familiars i per a infants, showcookings, xerrades, actuacions
musicals, mostres de productes artesans, etc…

Fins a

6

Per cada activitat proporcionada
s'atorgarà un punt fins a un
màxim de 6 punts

6

Acreditació de certificacions de sostenibilitat (Compromís per la
sostenibilitat Turistica BIOSPHERE, distinció Safe Travels, altres
certificacions reconegudes)

Fins a

Per cada certificació aportada
s'atorgarà un punt fins un
màxim de 4 punts
Per cada millora proporcionada
Millores respecte a l'operativa de l'esdeveniment i introducció
Fins a 3
s'atorgarà un punt fins a un
d'innovacions i altres elements relacionats amb el projecte
màxim de 3 punts.
PUNTUACIÓ CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT
21
4

Justificació
Presenten fins a 9 persones. S'haurà
de determinar com preveuen la seva
participació.
Fan una proposta super complerta i
interessant. Caldrà veure com ho
fem perquè llueixi i surti de forma
explícita en la programació.

1

Per aportació d'empresa de certificat
Biospherre

3

Les 3 propostes que presenten
sumen a l'esdeveniment

18

Tenint en compte aquesta puntuació obtinguda, relativa als criteris objectius, sumada a la
puntuació del sobre B, resulta el quadre de puntuació total i de classificació següent:
Classificació

Licitadors

Puntuació
Doc. Tècnica
Subjectiva

Puntuació Doc.
Tècnica
Objectiva

Puntuació
Econòmica

TOTAL
PUNTUACIÓ

1

Gastronomia de proximitat, S.L.

41,95

18

30,00

89,95

El resultat s’eleva a l’òrgan de contractació per a la seva conformitat en la proposta següent:
Proposar l’adjudicació del contracte servei d’organització d’un esdeveniment gastronòmic de
caire popular que apropi la gastronomia i l’alimentació sostenible als ciutadans de Barcelona
amb motiu de la Capital Mundial de l’Alimentació sostenible 2021, amb codi d’expedient PO
2021/02, a favor de l’empresa GASTRONOMIA DE PROXIMITAT,S.L., amb NIF B663687701,
d’acord amb les característiques tècniques detallades al PPT i a la seva proposta i un preu
d’adjudicació de 69.245,00 euros IVA exclòs (83.786,45 euros IVA inclòs).
I de conformitat amb l’establert al Plec de Clàusules Administratives del contracte, la secretària
de la Mesa requerirà a l’empresa proposada per a la presentació de la documentació prèvia a
l’adjudicació del contracte.
I sense cap altra qüestió a considerar, sent les 15:44 hores del dia 19 de juliol de 2021, la
Presidenta de la Mesa dóna per acabada la reunió i perquè quedi constància dels aspectes
tractats, s’estén la present acta que romandrà publicada al Perfil del Contractant del Consorci
de Turisme de Barcelona dins l’espai de licitació corresponent.
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Digitally signed by
Mercedes García
Date: 2021.07.22
13:47:31 +02'00'

Sra. Mercedes García

Laura Ares
Martínez
Bravo - DNI
47911854W
(AUT)

Digitally signed by
Laura Ares Martínez
Bravo - DNI
47911854W (AUT)
Date: 2021.07.22
13:56:51 +02'00'

Sra. Laura Ares Martínez
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