ACTA D’OBERTURES DE PROPOSICIONS PONDERABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR
(SOBRE B) I DE LA PROPOSTA ECONÒMICA (SOBRE C) DEL PROCEDIMENT OBERT
ORDINARI PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’UNA SECRETARIA TÈCNICA DE
SUPORT PEL NOU CLUB DE TURISME ESPORTIU DEL PATRONAT DE TURISME COSTA
BRAVA GIRONA, SA.
President:
Vocals:

Sr. Jaume Marin i Rabiol, Cap de Departament de Màrqueting i
Promoció
Sra. Sandra Perich i Tarifa, tècnica de màrqueting i promoció del
Patronat, per delegació de la Sra. Anna Vendrell i Deulofeu.
Sr. Gerard Franch i Boada, tècnic del Club de Natura-Actiu del
Patronat.
Sra. Carme Nadal i Gasull, Cap d’Administració, per delegació de la
Interventora General de la Diputació de Girona

Actua de secretari de la Mesa el Sr. Jordi Turon Serra.

A la Sala de d’Actes del Patronat, el dimarts, dia 27 de desembre de 2016, a les 11:20 h
es constitueix la Mesa de Contractació, integrada pels membres anteriorment
assenyalats, amb la següent ordre del dia:
1.- Lectura de l'informe elaborat pel comitè d’experts relatiu als criteris avaluables
mitjançant un judici de valor.
2.- Obertura del sobre C, documentació de la proposicions econòmiques,
avaluables mitjançant formules.
També hi assisteixen els representants de les següents empreses licitadores:
. De l’empresa EXTREM TEAM CONSULTORS, UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES, la Sra. Agnès Güell i
Fábregas.
. De l ’empresa JOAN CARLES MORA TORRENT, la Sra. Mercè Ramos.

Es fa constar que per qüestions personals, la Sra. Elizabeth Keegan, convocada com a
membre del Comitè d’Experts no ha pogut assistir-hi, i la substituïda la seva suplent, la
Sra. Cristina Rebled i Sarrà.
Primer. Es procedeix a la lectura de les valoracions emeses pel comitè d’experts, dels
continguts dels sobres B, propostes tècniques ponderables mitjançant judici de valor, i
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que s’han efectuat d’acord amb els criteris d’adjudicació de l’apartat I, del plec de
clàusules administratives particulars. La puntuació màxima és de 80 punts.
Tot seguit es transcriu l’informe de forma literal :
“Havent analitzat les diferents propostes tècniques, i considerant
diferents empreses licitadores, el quadre d'avaluacions és el següent:
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La proposta D’UTE Extrem Team Solutions destaca en la concreció i la bona definició de
cada una de les accions a portar a terme així com la proposta de creació de valor
addicional i la medició de resultats de cada una (fixació de KPIs per la valoració dels
resultats). També a ressaltar la bona identificació de contactes, mitjans, prescriptors i
influenciadors de diferents disciplines esportives. La seva vasta experiència ha estat un
punt important en la valoració.
Pel que fa a la proposta de MGM Sports Solutions destaca el coneixement dels agents i un
punt innovador. Esmentar una no tan dilatada experiència en consultoria de turisme
esportiu. Es troba a faltar una medició de resultats i una major concreció de les accions a
realitzar.
Joan Carles Mora Torrent ha presentat una proposta amb un bon coneixement de les
possibilitats del territori i els seus agents però potser amb una sèrie d’actuacions extenses
i complexes a l’hora de dur-les a terme. Com en el cas anterior es troba a faltar una
medició de resultats.
Com a conclusió destaquem la vàlua de les tres empreses presentades tan a nivell d’equip
tècnic com de proposta però el grau de concreció, definició i medició de resultats de cada

2

una de les accions proposades ha fet decantar la decisió per la UTE Extrem Team
Solutions.
Així doncs, atesa la puntuació de mèrits obtinguda per a cada una de les empreses i els
arguments exposats anteriorment, el Comitè d’Experts recomana a la Mesa l’empresa UTE
Extrem Team Solutions.
Girona, 27 de desembre 2016
Miquel Juncà
Cristina Rebled”
Tot seguit, la Mesa de Contractació procedeix a acceptar la puntuació emesa pel Comitè
d’Experts com a definitiva.
Segon. Es procedeix a l’obertura dels sobres C, propostes econòmiques, criteri
quantificable de forma automàtica mitjançant fórmula. L’oferta més econòmica obtindrà
el màxim de puntuació, fins a 20 punts i per a la resta es disminuirà la puntuació
proporcionalment a l’augment de les respectives ofertes.
S’utilitzarà la fórmula següent per a cadascun dels lots:
Oferta més baixa x 20
punts
Oferta que es puntua

=
Puntuació

El resultat obtingut per les empreses licitadores en cada lot és el següent;
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LICITADORS

OFERTA ECONÒMICA
Per 1 any sense IVA

PUNTUACIÓ

MGM SPORTS SOLUTIONS, SL

39.600,00 €

19,65

JOAN CARLES MORA TORRENT

38.900,00 €

20,00

EXTREM TEAM CONSULTORS, UTE

40.000,00 €

19,45

El resum de les puntuacions obtingudes del judici de valor (SOBRE B) més les obtingudes
de forma automàtica per la proposta econòmica (SOBRE C) de les empreses licitadores,
son les següents:
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PUNTUACIÓ
SOBRE B

PUNTUACIÓ
SOBRE C

TOTAL

MGM SPORTS SOLUTIONS, SL

52,50

19,65

72,15

JOAN CARLES MORA TORRENT

44,00

20,00

64,00

LICITADORS
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EXTREM TEAM CONSULTORS, UTE

69,00

19,45

88,45

Com que la Mesa de contractació ha comprovat la oferta presentada per EXTREM TEAM
CONSULTORS, UTE, no es pot considerar anormal o desproporcionada, de conformitat amb
el que disposa l’article 85.2 del R.D. 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, per
unanimitat, acorda:
Tercer. Proposar a l’òrgan de contractació del Patronat de Turisme Costa Brava Girona,
SA, l’adjudicació per a la contractació del servei de secretaria tècnica de suport pel nou
Club de Turisme Esportiu del Patronat, a:
L’empresa EXTREM TEAM CONSULTORS, UTE , per un import anual de 40.000,00 euros IVA
no inclòs, d’acord amb l’oferta tècnica i econòmica presentada, al resultar una oferta
avantatjosa a nivell global per al Patronat de Turisme Costa Brava, SA, i ajustar- se la
seva proposició al que disposa el plec de clàusules particulars regulador d’aquesta
contractació.
No havent-se presentat cap reclamació, s’estén la present acta signada pels integrants de
la Mesa de Contractació, de tot el que dono fe, com a Secretari, a les 11:40 hores de la
data indicada a començament.
El Secretari,
Jordi Turon Serra
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