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Acta de la sessió de la Mesa de Contractació per l’obertura dels sobres A 
de la contractació del servei de suport i atenció psicològica en situacions 
d’emergència al municipi i formació vinculada, mitjançant procediment 
obert i tramitació ordinària

Identificació de la sessió

Contracte:  servei de suport i atenció psicològica en situacions d’emergència al 
municipi i formació vinculada

Procediment licitatori: obert             Tramitació: ordinària

Data: 7 de febrer de 2018                      Horari: de les 12.00 a les 12.30 hores

Lloc: Sala del Consell Rector de Dipsalut (c/ Pic de Peguera, 15, de Girona)

Ordre del dia

1. Constitució de la Mesa de Contractació

2. Obertura dels sobres A 

Assistents

Es constitueix la Mesa de Contractació, formada pels membres indicats a la 
clàusula 14.1 del plec de clàusules administratives particulars, regulador 
d’aquest contracte, amb l’assistència de les següents persones:  

Com a president: 

 Sr. Pau Batlle, Cap de l’Àrea de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida

Com a vocals: 
 

 El Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari de Dipsalut
 La Sra. Núria Josa, interventora de Dipsalut
 La Sra. Gemma Brunet, tècnica de l’Àrea de Promoció de la Salut i 

Qualitat de Vida

Feu clic al enllaç per comprovar la validesa de la signatura
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Sònia Méndez Carrasco 13/02/2018 Tècnica de Contractació
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Pau Batlle i Amat 14/02/2018 Cap d'Àrea de Polítiques
de promoció de la salut

https://registre.dipsalut.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=556de1fb76eb453f815a4d8d9e248cca001


 La Sra. Anna Loste, tècnica de l’Àrea de Promoció de la Salut i Qualitat 
de Vida

 La Sra. Mar Redondo, tècnica de l’Àrea de Promoció de la Salut i 
Qualitat de Vida

 El Sr. David Álvarez, Cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i 
Econòmica

Com a secretaria:
 

 La Sra. Sònia Méndez, tècnica de la contractació

Desenvolupament de la sessió

1. La presidència obre la sessió i dóna per constituïda la Mesa de Contractació, 
conforme el disposat a la clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives 
particulars del contracte de referència, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, 
pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes del sector públic, i 
d’acord amb l’apartat 10è de la DA2a del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic (d’ara en endavant, TRLCSP).

2. S’examina la documentació presentada per la empresa licitadora que es 
detalla a continuació, corresponent als sobres “A”:

Empreses licitadores NIF N. Registre 
d’entrada Data 

1) AXIOS Suport Psicològic a 
l’Administració, SCP

J- 17993064 2018/1222 05/02/2018 

Es determina que la documentació aportada per l’ empresa licitadora es 
conforme als requeriments de la clàusula 13.6 A) del plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP).
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