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

Acta de la sessió de la mesa de contractació d’obertura dels sobres 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: 29 de novembre de 2019

Horari: de les 08:30 a les 09:00 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. Anàlisi de l’esmena de la declaració responsable (sobre A.a) requerida a
l’empresa Fundació Pere Tarrés.
3. Anàlisi de l’informe tècnic de valoració de les ofertes, atenent als criteris
d’adjudicació dependents d’un judici de valor (sobre A.b).

Ordre del dia (en sessió pública):
4. Lectura de les puntuacions obtingudes per les proposicions admeses, en
aplicació dels criteris d’adjudicació dependents d’un judici de valor.
5. Obertura dels sobres B, relatius als criteris de valoració, avaluables de forma
automàtica mitjançant fórmules.
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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:

Com a president:


El Sr. David Álvarez Carreño, responsable de Serveis Jurídics, Econòmics i
Organització de Dipsalut.

Com a vocals:


El Sr. Miquel Àngel 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.



El Sr. Àlex Morales Moliner, tècnic de l’Àrea de Promoció de la Salut, Benestar
i Atenció a les Persones de Dipsalut.

Com a secretari:


La Sra. Imma Parramón Burch, responsable adjunta de Serveis Jurídics,
Econòmics i Organització de Dipsalut.

Desenvolupament de la sessió
1. La presidència obre la sessió i dona per constituïda la Mesa de Contractació,
segons disposa el segon punt de 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. La mesa examina l’esmena de la declaració responsable presentada per Fundación
Pere Tarrés, amb registre d’entrada RE 2019/5677, i que va ser requerida per la mesa
de contractació de data 25 de novembre de 2019. Un cop examinada, la mesa
considera correctament esmenada l’esmentada declaració responsable.
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3. Seguidament, la mesa de contractació analitza l’informe de valoració de les
memòries tècniques incloses en el sobre A.b, emès per la cap de l’Àrea de Promoció
de la Salut, Benestar i Atenció a les Persones de Dipsalut, en data 28 de novembre de
2019.
Les empreses que han presentat ofertes per aquesta licitació són:
Empresa licitadora
FUNDACIÓN EDEX
FUNDACIÓ PERE TARRÉS
No s’ha rebut cap oferta

CIF
G48974737
R5800395E
-

Registre
d’entrada

Data

RE 2019/5577
RE 2019/5605
-

14/11/2019
19/11/2019
-

Oferta
pel lot
A
BiD
C

Després del seu anàlisi, la mesa acorda acceptar i assumir les valoracions
contingudes, que es resumeixen a continuació:
Lot A: Habilitats per la vida. Fundació Edex:
Apartat

Puntuació

Continguts

7

Metodologia

8

Disseny i usabilitat de la plataforma

8

Total

23

Superior al 50% (12,5 punts)

SI

Lot B; Gestió de conflictes. Fundación Pere Tarrés
Apartat
Continguts

Puntuació
5,5

Metodologia

6

Disseny i usabilitat de la plataforma

5

Total
Superior al 50% (12,5 punts)

Lot C: Coeducació o igualtat de gènere: Desert

16,5
SI
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Lot D: Educació emocional. Fundación Pere Tarrés
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Apartat

Puntuació

Continguts

6

Metodologia

6

Disseny i usabilitat de la plataforma

5

Total

17

Superior al 50% (12,5 punts)

SI

Atès que els dos licitadors, han assolit una puntuació superior al 50% dels punts
assignats als criteris de valoració que depenen d’un judici de valors dels tres lots
indicats, passen a la següent fase de valoració (sobre B).
4. Posteriorment, l’acte s’obre al públic sense l’assistència de representants dels
licitadors als efectes de comunicar el resultat de la valoració tècnica i de procedir a
l’obertura dels sobres B.
La mesa comprova la validesa formal de la documentació presentada, d’acord amb el
contingut que recull l’annex 3 del PCAP, així com la documentació acreditativa dels
extrems assenyalats.
Així doncs, la documentació aportada pels licitadors conté la següent informació:
LOT A: Habilitats per la vida
Fundació Edex amb NIF: G48974737, indica les següents dades


Preu:4,06 € per hora i alumne.




Nombre d’hores del curs: de 56 a 60 hores
Nombre de persones que han realitzat el curs en els darrers 3 anys: més de
100 persones.

I aporta la documentació següent:


Declaració responsable del nombre d’alumnes que han realitzat el curs i l’any
en que l’han cursat.



Titulacions acadèmiques de tres de les persones que realitzaran la tutorització
del curs:
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o


Elías Alfonso Góngora Coronado: Maestría en Psicología Educativa i
Doctor en Psicología.
Sofia Leticia Morales Garza: Maestría en Ciencias de la Educación i
Doctora en Educación.
Ivan Darío Chahín Pinzón: Comunicador Social – Periodista

Currículums Vitae i certificats de serveis de tres de les persones que realitzaran
la tutorització del curs:
o
o
o

Elías Alfonso Góngora Coronado: 43 anys professor de Psicologia en la
Universidad Autónoma de Yucatán (México).
Sofia Leticia Morales Garza: 12 anys professora del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterey (México)
Ivan Darío Chahín Pinzón: 16 anys formador Escuela Iberoamericana
de Habilidades para la Vida.

LOT B: Gestió de Conflictes
Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés d’educació en l’esplai (FUNDACIO PERE
TARRÉS) amb NIF R5800395E.


Preu indicat en l’oferta de 2,80 € per hora i per alumne.



Nombre d’hores del curs, indicat en l’oferta: de 56 a 60 hores.



Nombre de persones que s’han indicat a l’oferta, conforme han realitzat el curs
en els darrers 3 anys: més de 100 persones.



Aportació de la declaració responsable del nombre d’alumnes que han realitzat
el curs i l’any en que l’han cursat.



Aportacions de les titulacions acadèmiques la persona que realitzarà la
tutorització del curs:
o



Eva Carulla Oller: Diplomada en Trabajo Social

Aportació dels currículums Vitae i certificats de serveis de la persona que
realitzarà la tutorització del curs:
o

Eva Carulla Oller: 17 anys com a docent

LOT C: Igualtat de gènere o coeducació. Desert.
LOT D: Educació Emocional
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Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés d’educació en l’esplai (FUNDACIO PERE
TARRÉS) amb NIF R5800395E.


Preu indicat en l’oferta de 2,80 € per hora i per alumne.



Nombre d’hores del curs indicat en l’oferta: de 45 a 50 hores.



Nombre de persones que s’han indicat a l’oferta, conforme han realitzat el curs
en els darrers 3 anys: més de 100 persones.



Aportació de la declaració responsable del nombre d’alumnes que han realitzat
el curs i l’any en que l’han cursat.



Aportacions de les titulacions acadèmiques la persona que realitzarà la
tutorització del curs:
o



Sergi Sanmartí Fuentes: Diploma de Postgrau en Educació i Benestar

Aportació dels currículums Vitae i certificats de serveis de la persona que
realitzarà la tutorització del curs:
o

Sergi Sanmartí Fuentes: 24 anys com a docent

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
classificació d’ofertes, en aplicació dels criteris de valoració establerts a la clàusula
administrativa 16 del plec regulador d’aquest contracte.
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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