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DA/aj
2017/2374

Acta de la sessió de la Mesa de Contractació per l’obertura dels sobres B 
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, referits a la proposició econòmica i els criteris 
de valoració objectius

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

Valor estimat del contracte: 187.616,00 €   (IVA no inclòs)   

Data: 13 de febrer de 2017         

Hora d’inici de la sessió: 8.30 hores

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

Ordre del dia

1. Constitució de la Mesa de Contractació 

2. Obertura dels sobres B, relatius a criteris de valoració avaluables 
mitjançant xifres o percentatges a través de l’aplicació de fórmules

3.  Lectura de les ofertes econòmiques i altres criteris d’adjudicació 
objectius

4. Valoració i assignació de puntuacions de les proposicions, en aplicació 
dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules

5. Proposta de classificació de les proposicions i proposta d’adjudicació 
del contracte

Assistents
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Es constitueix la Mesa de Contractació, formada pels membres indicats a la 
clàusula administrativa 14 del plec regulador d’aquest contracte, amb 
l’assistència dels següents:  

Com a president: 

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

Com a vocals: 
 

 La Sra. Maria del Mar Domènech, cap de comptabilitat i pressupostos 
 La Sra. Gemma Brunet, tècnica de l’Àrea de Polítiques de Promoció de 

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

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

Representants o mandataris verbals de les empreses licitadores 
assistents a l’acte:

 No ha assistit cap representant o mandatari  verbal de les empreses 
licitadores.

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 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. Seguidament, es dóna coneixement al públic del número de proposicions 
rebudes i el nom dels licitadors, que d’acord amb el certificat emès pel secretari 
de Dipsalut són els següents:
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Empreses licitadores NIF N. Registre 
d’entrada Data 

1) AXIOS Suport Psicològic a 
l’Administració, SCP

J17993064 2018/1222 05/02/2018 

S’informa que, qualificada la documentació administrativa presentada en els 
sobres A de les proposicions, no s’exclou a cap empresa participant en la 
licitació. 

3. La presidència dóna lectura a les proposicions admeses a la licitació, amb el 
resultat següent: 

 a. Oferta econòmica: màxim 50 punts

- AXIOS Suport Psicològic a l’Administració, SCP

Import en números

Import en lletres, IVA EXCLÒS Import 
mensual  
(xifres i €)

Import IVA 
tipus      % 
(en xifres i €)

Total 
import 

mensual 
IVA inclòs 
(xifres i €)1. Servei mensual d’atenció psicològica (24 h del dia, 365 dies a l’any)

Mil euros 
1.000 € 210 € 1.210 €

Import en números

Import en lletres, IVA EXCLÒS Import  
(xifres i €)

Import IVA 
tipus      % 
(en xifres i €)

Total 
import  

IVA inclòs 
(xifres i €)

2.1 Durada intervenció mínima (2 hores) Equip psicòlegs

Seixanta-cinc euros
65 € 13,65 € 78,65 €

2.2 Durada intervenció mínima (2 hores) Supervisió 

Noranta euros
90 € 18,90 € 108,90 €

2.3 Durada intervenció < 4 hores Equip psicòlegs

Seixanta-cinc euros
65 € 13,65 € 78,65 €
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2.4 Durada intervenció < 4 hores Supervisió 

Noranta euros
90 € 18,90 € 108,90 €

2.5 Durada intervenció > 4 hores Equip psicòlegs

Seixanta euros
60 € 12,60 € 72,60 €

2.6 Durada intervenció  > 4 hores Supervisió 

Noranta euros
90 € 18,90 € 108,90 €

2.7 Durada intervenció > 8 hores Equip psicòlegs

Cinquanta-cinc euros
55 € 11,55 € 66,55 €

2.8 Durada intervenció  > 8 hores Supervisió 

Cent trenta-cinc euros
135 € 28,35 € 163,35 €

Import en números

Import en lletres, IVA EXCLÒS Import  
(xifres i €)

Import IVA 
tipus      % 
(en xifres i €)

Total 
import  

IVA inclòs 
(xifres i €)

3.1 Curs de primers auxilis psicològics en situacions d’emergència

Mil cinc-cents euros
1.500 € 315 € 1.815 €

3.2 Curs a distància de primers auxilis psicològics en situacions d’emergència

Mil cinc-cents euros
1.300 € 273 € 1.573 €

3.3 Curs d’autoprotecció psicològica i tècniques de destraumatització

Vuit-cents
800 € 168 € 968 €

3.4 Intervenció psicològica d’urgència a víctimes de violència sexual
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Mil cent
1.100 € 231 € 1.331 €

3.5 Curs de primers auxilis psicològics en situacions d’emergència (descentralitzat)

Sis-cent setanta-cinc euros
675 € 141,75 € 816,75 €

3.6 Curs de primers auxilis psicològics en situacions d’emergència (reciclatge)

Sis-cent setanta-cinc euros
675 € 141,75 € 816,75 €

b. Nombre de professionals: màxim 10 

Es valorarà el nombre addicional de professionals que configurin l’equip 
d’intervenció, fet que permetrà major capacitat de resposta davant d’activacions 
simultànies :

 + 1 professional (total 7 professionals)  3 punts 

 + 2 professionals (total 8 professionals)  6 punts 

 + de 3 professionals 10 punts

- AXIOS Suport Psicològic a l’Administració, SCP

L’empresa AXIOS Suport Psicològic a l’Administració, SCP acredita la 
disponibilitat de 5 professionals addicionals:

 Ma Carme Rius Bricoller amb DNI 77295252A
 José Valera Martínez amb DNI 27456787P
 Alba Marco Lozano amb DNI 40595428Z
 Aïda Ruiz Fuentes amb DNI 40326285V
 Verònica Brea Jiménez amb DNI 40537683E. 

c. Llengües estrangeres. (fins a 10 punts) 

El coneixement de més idiomes per part d’algun del membres de l’equip de 
psicòlegs es valorarà de la següent manera: 

 Una llengua més  3 punts 
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 Dues llengües més  6 punts 

 Tres llengües més 10 punts 

El nivell exigit serà com a mínim el nivell B2 del marc europeu i si diversos 
membres de l’equip parlen un idioma aquest només puntuarà una vegada. 
Aquests professionals hauran de ser substituïts amb personal amb les mateixes 
habilitats lingüístiques.

- AXIOS Suport Psicològic a l’Administració, SCP

Acredita 2 llengües més

L’empresa AXIOS Suport Psicològic a l’Administració, SCP acredita el 
coneixement de les següents llengües: 

Llengües 
estrangeres

Professionals Acreditació

Verònica Brea Jiménez SuficientFrancès

Anna Maria Escatllar Soler No suficientment acreditat

Verònica Brea Jiménez No suficientment acreditat

Anna Maria Escatllar Soler Suficient

Anna Planadevall Güell Suficient

Anglès

Carme Rius Bricoller Suficient

Alemany Anna Maria Escatllar Soler No suficientment acreditat

4. La Mesa procedeix a la valoració i assignació de puntuacions de les 
proposicions, en aplicació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica mitjançant fórmules, obtenint per tant l’empresa AXIOS Suport 
Psicològic a l’Administració, SCP, la puntuació màxima de 66 punts.

Criteri Puntuació
a) Oferta econòmica 50 punts

b) Nombre de 
professionals 10 punts

c) Llengües 
estrangeres 6 punts

Total 66 punts
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Atès que, un cop examinada la validesa formal de la documentació tècnica, no 
s’hi troba cap mancança ni incorrecció, seguidament, la Mesa de Contractació 
acorda, per unanimitat, proposar a l’òrgan de contractació l’adopció dels 
següents acords:

Primer. Considerar la proposició de AXIOS Suport Psicològic a l’Administració, 
SCP com a més avantatjosa, atenent als criteris de valoració de les ofertes 
establerts a la clàusula administrativa 14.1 del plec regulador d’aquest 
contracte.

Segon. Requerir a l’empresa AXIOS Suport Psicològic a l’Administració, SCP, 
amb NIF J17993064, perquè en un termini màxim de deu (10) dies hàbils, a 
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació, presenti a la seu de 
Dipsalut la documentació indicada a la clàusula administrativa 16.1 del Plec; 
així com també presenti la documentació acreditativa d’haver constituït la 
garantia definitiva per import de tres mil quatre-cents vuitanta-vuit euros 
(3.488,00 €), equivalent al 5% de 69.760,00 €, per qualsevol de les formes 
establertes a la clàusula 17.3 del plec de clàusules administratives particulars.

Tercer. Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament 
l’anterior requeriment de documentació en el termini assenyalat, s’entendrà que 
el licitador ha retirat la seva oferta, amb les conseqüències establertes a la 
clàusula administrativa 16.2 del plec. 

I sense més assumptes per tractar, el president aixeca la sessió a les 8.45 
hores, de la qual, com a secretari i, per deixar-ne constància, estenc aquesta 
acta. 
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