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ACTA DE VALORACIÓ SEGONS CRITERIS SUBJECTIUS DE LES 

OFERTES PRESENTADES A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE 

SERVEIS CONSISTENT EN LA MEDIACIÓ DELS ACORDS MARC 

ADJUDICATS PER L’’ACM ALS ENS LOCALS INSTRUMENTALS 

VINCULATS A ENS LOCALS ASSOCIATS A L’ACM 

ASSISTENTS: 

President: Sr. Jaume Valls i Tomàs, gerent de l’ACM. 

Vocals: 

 Sr. Víctor Torrents i Castells, cap de l’Oficina de Seguiment de 

Contractes de l’ACM. 

 Sra. Elisabet Ruiz i López, cap dels serveis econòmics de l’ACM. 

 Sr. Albert Guilera i Planas,  cap dels serveis jurídics de l’ACM, que fa les 

funcions de secretari de la Mesa. 

 Sra. Laia Sala i Ortiz, lletrada dels serveis jurídics de l’ACM. 

A Barcelona, a la seu social de l’ACM, sent les 16 h del dia 25 de gener de 

2016, es reuneixen els assistents ressenyats i, una vegada constituïda la Mesa, 

es procedeix a la valoració de les propostes de pla de mediació dels acords 

marc adjudicats per l’ACM, contingudes en els sobre B presentats per les 

empreses licitadores, d’acord amb els criteris establerts a l’apartat 8.2 del Plec 

de condicions: 

 METALLURGICAL CORPORATION, S.L.U, amb N.I.F. B-37507464 i 

domicili a 37188-Carbajosa de la Sagra, C/ Salamanca, 33. 

 Planificació de les accions a realitzar: (es valorarà tant la constància de 

les accions com l’abast de tot el territori) fins a 15  punts: La proposta 

presentada no formula pròpiament una planificació i desconeix el 

destinatari de les activitats de mediació comercial. Se li atorguen 3 

punts. 

 Metodologia (es valorarà la integració de les obligacions descrites en el 

plec i en particular les de la clàusula 17) fins a 10 punts: no es 

concreta una metodologia d treball, més enllà de la proposta 

col·laborar amb l’ACM. No s’hi tenen en compte les obligacions 

establertes en el plec. Se li atorguen 2 punts. 
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 Coneixements tècnics i comercials de l’equip, que es desprenguin de 

l’elaboració del pla, fins a 15 punts: No hi ha cap descripció dels 

coneixements de l’equip. Se li atorguen 2 punts. 

 CONSULTORA CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS 

GENERALS DE CATALUNYA, S.L. (VECTORCAT), amb N.I.F. B-

66645672 i domicili a 08006-Barcelona, C/ Tuset, 23-25, 4a planta.  

 Planificació de les accions a realitzar: (es valorarà tant la constància de 

les accions com l’abast de tot el territori) fins a 15  punts:  Es 

determina amb cert detall el procés a seguir per identificar els ens als 

quals s’haurà de dirigir l’acció comercial. Se li atorguen 13 punts. 

 Metodologia (es valorarà la integració de les obligacions descrites en el 

plec i en particular les de la clàusula 17) fins a 10 punts: Es formula 

una metodologia que s’ajusta als paràmetres fixats en el Plec de 

condicions. Se li atorguen 10 punts. 

 Coneixements tècnics i comercials de l’equip, que es desprenguin de 

l’elaboració del pla, fins a 15 punts. El nivell de concreció del pla 

presentat permet  considerar que l’equip disposa d’uns coneixement 

suficients. Se li atorguen 12 punts. 

Assignades les puntuacions per cada apartat, el resultat agregat és el següent: 

 

 METALLURGICAL CORPORATION, S.L.U.:     7 punts 

 

 CONSULTORA CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS 

GENERALS DE CATALUNYA, S.L. (VECTORCAT):      35  punts 

 

El President de la Mesa agraeix la seva assistència als presents i dóna per 

finalitzada la reunió a les 16.30 hores.  

 

I perquè quedi constància del que s’ha tractat, jo, el secretari, redacto la 

present Acta. 

 

Barcelona, 25 de gener de 2016. 

 

El secretari                                                                                 Vistiplau del 

president,  
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Albert Guilera i Planas                                                              Jaume Valls i 

Tomàs 


