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Serveis Jurídics, Econòmics i Organització. Contractació
DA/sm/jr
Núm. Exp.: 2019/1367

Acta de la sessió de la mesa de contractació d’obertura dels sobres A.a i A.b de
la contractació del servei de formació a distancia dels docents participants al
programa Sigues Tu (Pm08) de Dipsalut.

Identificació de la sessió
Contracte: Contractació del servei de formació a distancia dels docents participants al
programa Sigues Tu (Pm08) de Dipsalut.
Procediment de licitació: Obert simplificat

Tramitació: Ordinària

Data: 22 de novembre de 2019

Horari: de les 12:00 a les 12:30 hores

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

Ordre del dia (en reunió interna):
1. Constitució de la Mesa de Contractació.
2. Obertura dels sobres A.a que contenen la documentació relativa a la capacitat i
solvència dels licitadors.
3. Obertura dels sobres A.b que contenen la documentació relativa als criteris
d’adjudicació dependents de judici de valor.

Assistents
Es constitueix la Mesa de Contractació, integrada pels membres designats a l’acord
del Consell Rector de la sessió ordinària número 2019/03 del dia 12 de març de 2019,
formada pels membres indicats a la clàusula 15a del plec de clàusules administratives
particulars (PCAP), regulador d’aquest contracte, amb l’assistència de les següents
persones:
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Com a president:
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El Sr. David Álvarez Carreño, responsable de Serveis Jurídics, Econòmics i
Organització de Dipsalut.

Com a vocals:


El Sr. Miquel Angel Villacampa Ester, cap de secció de comptabilitat de la
Diputació de Girona.



La Sra. Mar Domènech Sistané, cap de Secció de Comptabilitat de la Diputació
de Girona.



La Sra. Gemma Brunet, tècnica de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar i
Atenció a les Persones de Dipsalut.

Com a secretari:


La Sra. Sonia Méndez Carrasco, tècnica de contractació de Dipsalut.

Desenvolupament de la sessió
1. La presidència obre la sessió i dona per constituïda la Mesa de Contractació,
segons disposa la clàusula 15a del Plec de clàusules administratives particulars del
contracte de referència; i la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del sector públic (LCSP).
2. En primer lloc s’examina la documentació presentada pels licitadors, i segons
consta en el certificat de la plataforma de contractació, han presentat oferta per
participar en aquesta licitació les empreses següents:
Empresa licitadora
FUNDACIÓN EDEX
FUNDACIÓ PERE TARRÉS

CIF
G48974737
R5800395E

Data
14/11/2019
19/11/2019

Registre
d’entrada
RE 2019/5577
RE 2019/5605

Oferta
pel lot
A
BiD

En el lot C, destinat a la formació en igualtat de gènere o coeducació, no s’hi ha
presentat cap oferta, de manera que queda deserta la licitació d’aquest lot.
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Es determina que la documentació aportada per la Fundación Edex en el sobre A.a
relativa a la capacitat i solvència és conforme als requeriments de la clàusula 14 del
PCAP, relatius a l’acreditació de l’aptitud per contractar amb Dipsalut.
Tanmateix, es determina que la documentació aportada per la Fundació Pere Tarrés
en el sobre A.a no seria correcta, atès que en la declaració responsable (annex 1) no
s’ha marcat (si escau) la casella referent al compliment de la legislació vigent en
matèria tributària, laboral, etc. ni s’ha presentat (si escau) la documentació descriptiva
dels moviments financers concrets i tota l’informació relativa a aquestes actuacions.
En aquest sentit, la Mesa de contractació acorda requerir al licitador per tal que esmeni
aquest extrem en el termini de 3 dies hàbils des de l’enviament del requeriment.
3. Posteriorment, es procedeix a l’obertura del sobre A.b relacionat amb la
documentació que conté la memòria tècnica corresponent als criteris d’adjudicació
sotmesos a judici de valor, conforme a la clàusula 14.15 del PCAP.
Examinada la validesa formal de la documentació tècnica no s’hi troba cap mancança
ni incorrecció, de manera que la presidència de la Mesa ordena el trasllat de la
documentació a l’àrea gestora del contracte, perquè emeti l’informe tècnic de valoració
de les memòries presentades, en aplicació dels criteris de valoració que depenen d’un
judici de valor.

I sense més assumptes per tractar, la presidència aixeca la sessió a l’hora indicada a
l’encapçalament, de la qual, com a secretaria i per deixar-ne constància, n’estenc
aquesta acta.
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