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Antecedents 
En data 2/10/2017 es procedeix a l’obertura, a porta tancada, del sobre 1, per 
comprovar la capacitat per contractar dels licitadors comprovant la seva 
solvència tècnica i econòmica. 
 
En data 11/10/2017, reunida la mesa de contractació es procedeix en sessió 
pública a l’obertura del sobre 2. Assisteixen un representant de Eral Grup i el 
Sr. Carles Aluju. 
 
En data 17/10/2017 s’emet informe-resum de la revisió de les ofertes tècniques 
i econòmiques presentades i es conclou amb la necessitat d’efectuar una ronda 
d’entrevistes segons l’establert als plecs de clàusules facultatives de la licitació 
als efectes de disposar de suficients elements de valoració de les ofertes. 
 
Objecte del present informe 
Resum de la ronda d’entrevistes i proposta a la mesa de contractació de la 
empresa que presenta, a criteri del tècnic sotasignat, la oferta tècnica i 
econòmicament més avantatjosa per la Entitat Municipal Descentralitzada de 
Bellaterra.  
 
INFORME 
 
A fi i efecte de donar compliment al procediment establert en els plecs 
facultatius que regeixen la contractació, en data 14/11/2017 s’ha efectuat una 
ronda de contactes amb les empreses licitadores amb una delegació de la 
mesa de contractació formada per la Secretaria de la Entitat, Sra. Beatriz Ripol 
Carulla i l’arquitecte dels serveis tècnic de la EMD de Bellaterra, Antonio 
Palomo Molina. 
 
Els principals punts que es tracten en la negociació son:  
1.- Aclariment de l’organització prevista per la empresa als efectes de la 
prestació del servei especificat en el contracte.  



2.- Establiment i concreció de les millores, tant tècniques com econòmiques 
ofertades per cada licitador. 
 
Assisteixen a la ronda de reunions les següents persones: 
 

 Mirada Local  Francesc Coral i Ignasi Roche Vallès  

 Carles Ajulu  El mateix 

 Intus  Patricia Bassa i Anna Escardò  

 Eral Grup  Francesc Camps i Pascal Guillen.  
 
Les persones assistents per part de les empreses presentades son els 
representants de la direcció econòmica, administrativa, empresarial i la direcció 
tècnica, no s’ha presentat la persona que realitzarà el servei, a excepció del Sr. 
Carles Aluju. Es demana concreció respecte de qui es la persona que restarà 
en les instal·lacions de la EMD com a principal interlocutor o cap de projecte i el 
temps de dedicació, essent les següents 
 

 Mirada local Oriol Souto, periodista, mitja jornada 

 Carles Aluju el mateix, jornada completa 

 Intus  Un periodista dels inclosos en  la documentació 
administrativa,  mitja jornada 

 Eral Grup Thaïs Malivern, periodista, mitja jornada   
 
Requerits els licitadors sobre les possibles millores, ja siguin tècniques, en el 
temps de dedicació o econòmiques aquestes es resumeixen en el següent 
quadre: 
 

Empresa Millora tècnica Dedicació Millora 
econòmica 

Preu  

Mirada 
Local 

Sense limitació en les 
necessitats  de 
comunicació i plena 
disponibilitat 24h/365d, 
retransmissió plens en 
directe. 

½ 
jornada 

Si, inicialment 
proposen 

92.100 però 
ofereixen 
ajustar-ho  

80.000 

Carles Aluju Manteniment de les 
millores ofertades en els 
plecs, assistència a 
plens, actes i events de 
la EMD, plens de 
Cerdanyola relacionats 

Jornada 
completa 

No oferta 110.400 

Intus Butlletins informatius amb 
molta imatge, formació 
en empresarials de 
Patricia Bassa 

½ 
jornada 

No oferta 84.000 

Eral Grup Millora assistència a 
plens i seguiment de 
l’activitat informativa -on 
line- a temps real (News 
Letters i panell control 
online) 

½ 
jornada 

Si, condicionat 
a la revisió 

(reducció) de 
millores. 

Oferta inicial 
89.600 

80.000 



 
Conclusions 
1.- S’ha d’atendre a la necessitat de la Entitat Municipal descentralitzada de 
Bellaterra de disposar d’un equip o tècnic expert en comunicació  per la 
realització de les diferents tasques de comunicació i manteniment dels canals 
informatius de la EMD, i atès, la dimensió de l’equip humà propi de la Entitat, es 
considera favorable la dedicació presencial a jornada complerta per la prestació 
del servei. 
2.- Atesa la necessitat de coordinació de les diferents especialitats tècniques 
requerides per cobrir el servei ofertat, i la manca de personal dins de l’EMD 
entenem que  s’assoleixen els objectiu més fàcilment per la prestació d’una 
única persona, de les ofertes presentades, hi ha tres que compten amb un 
equip per a fer les feines, tot i fixar un sol interlocutor a mitja jornada, no 
obstant, en el cas de la oferta presentada per Carles Aluju, les feines les fa una 
sola persona i  a temps complert, minimitzant les necessitats de coordinació 
entre diferents tècnics. 
3.- S’ha tingut en consideració el fet diferencial de la oferta presentada per 
Carles Aluju de realitzar els treballs de manera presencial en temps complert 
sense merma de la capacitat tècnica ofertada per la resta de treballs que 
requereixin de altres habilitats tècniques. 
4.- Tot i la diferencia de cost, si es reparteixen en les hores de dedicació 
efectiva l’oferta del Sr. Carles Aluju es l’econòmicament més rentable per 
l’EMD, dons suposa un cost menor por hora.  
5.- L’ordre proposat de valoració de les ofertes, de més a menys favorable es el 
següent: 
 
1.- Carles Aluju Ferrer 
2.- Mirada Local 
3.- Eral Grup 
4.- Intus 
 
Reunida  
 
En data 27/11/2017 a les 19:00, reunida la Mesa de Contractació formada pel 
President de la EMD, Sr. Ramon Andreu, dos regidors de la corporació, Sr. 
Ramon Sans, que no pot assistir i el Sr. Jordi Macarulla , la Secretaria de la 
EMD, Sra. Beatriz Ripol Carulla i qui subscriu, Antonio Palomo Molina.  
 
Es prenen en consideració les conclusions exposades i es reconsidera el fet 
valorat com favorable de la necessitat de disposar d’un tècnic de comunicació 
amb dedicació presencial a temps complert. No obstant això la Mesa proposa 
com a oferta econòmica i tècnicament mes avantatjosa per la EMD de 
Bellaterra la presentada pel Sr. Carles Aluju Ferrer. 
 
 
En Bellaterra, a 27 de novembre de 2017 
 
 
 
Ramon Andreu Atik         Beatriz Ripol Carulla 
President de la EMD de Bellaterra             Secretaria 



 
 
 
 
Jordi Macarulla Bombardó               Ramon Sans Folch 
Regidor, Convergència Democràtica de Catalunya Regidor Gent per     

Bellaterra 
 
 
 
 
Antonio Palomo Molina 
arquitecte 
 


