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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 per l’acceptació de l’informe tècnic,
proposta de classificació i de requeriment de la documentació prèvia adjudicació
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 distància dels docents participants al
programa Sigues Tu (Pm08) de Dipsalut.
Procediment de licitació: Obert simplificat

Tramitació: Ordinària

Data: 10 de desembre de 2019

Horari: de les 08:35 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. Exposició dels antecedents del procediment.
3. Proposta de classificació de les proposicions, d’adjudicació del contracte a
favor de l’oferta més avantatjosa i de requeriment de la documentació prèvia a
l’adjudicació del contracte.

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

Com a vocals:


El Sr. Miquel Angel Villacampa Ester, cap del Servei de Secretaria de 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. Sònia Mèndez Carrasco, tècnica de contractació de Dipsalut.

Desenvolupament de la sessió
1. Constitució de la Mesa de contractació
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. Antecedents del procediment.
El 22 de novembre de 2019, la Mesa de Contractació, en reunió interna, procedeix a
l’obertura dels sobres A.a i A.b de les proposicions, que contenen la documentació
administrativa acreditativa del compliment dels requisits legals per a contractar amb
l’Administració i la documentació relativa als criteris de judici de valor respectivament.
Un cop qualificada la documentació administrativa presentada en els sobres A de les
proposicions, no s’exclou a cap empresa participant en la licitació i es determina que la
documentació aportada per les empreses licitadores és conforme als requeriments de
la clàusula desena del plec de clàusules administratives particulars (PCAP).
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D’acord amb l’informe tècnic emès per la Cap de l'Àrea de Promoció de la Salut,
Benestar i Atenció a les Persones de Dipsalut el dia 28 de novembre de 2019, les
puntuacions que depenen d’un judici de valor (sobre A.b) són les següents:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 238883 21PET-0GLCH-4B9WP 6B440744D27E9595C811A05AA4F26BFE4494A017) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

Lot

Empresa

Puntuació (màxim 25)

A

FUNDACIÓN EDEX

23,00

B

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

16,50

C

No s’han presentat ofertes

D

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

17,00

Atès que, en cadascun dels lots, les propostes han superat el 50% dels punts
assignats en els criteris de valoració que depenen d’un judici de valor, es procedeix a
la següent fase de valoració.
La Mesa en data 29 de novembre de 2019 procedeix a l’obertura dels sobres B i a la
comprovació de la validesa formal de documentació presentada, d’acord amb el
contingut que recull l’annex 3 del PCAP i ordena el trasllat de la documentació a l’àrea
gestora del contracte, perquè emeti l’informe tècnic de classificació d’ofertes.
Finalment, en data 5 de desembre de 2019, un cop revisada la documentació
presentada pel licitador, la Cap de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les
Persones de Dipsalut emet un informe tècnic de classificació d’ofertes del sobre B.

3. Proposta de classificació de les proposicions i adjudicació del contracte a
favor de les ofertes més avantatjoses.
Vist l’informe tècnic final de valoració de les ofertes presentades, atesos el criteris
d’adjudicació, emès per la Cap de Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les
Persones de data 5 de desembre de 2019 i un cop examinada la validesa formal de la
documentació tècnica, no s’hi troba cap mancança ni incorrecció amb la proposta de
puntuació final següent:
Lot A. Habilitats per a la vida
Puntuació sobre
Empresa licitadora
A.b
Fundació Edex
23

Puntuació sobre
B
73

Lot B. Gestió de conflictes
Puntuació sobre
Empresa licitadora
A.b
Fundació Pere Tarrés
16,5

Puntuació sobre
B
60,5

Puntuació final
96

Puntuació final
77
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Lot D. Educació emocional
Puntuació sobre
Empresa licitadora
A.b
Fundació Pere Tarrés
17

Puntuació sobre
B
58

Puntuació final
75

La Mesa confirma que cap de les proposicions presentades es troben incurses en
presumpció d’anormalitat, atès que no incorren simultàniament els dos criteris
previstos a la clàusula 15.4 del PCAP.
Seguidament, d’acord amb la clàusula 16 del PCAP la mesa de contractació procedeix
a comprovar les dades inscrites en el Registre de Licitadors (RELI) de cadascun dels
licitadors.
Un cop revisat, es comprova que la capacitat d’obrar de la Fundació Pere Tarrés i que
la solvència econòmica (dels dos licitadors) queda suficientment justificada.
Tanmateix, caldrà requerir l’acreditació de la solvència tècnica i professional a ambdós
licitadors, així com l’acreditació de la capacitat d’obrar de la Fundació Edex.
Finalment, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat proposar a l’òrgan de
contractació l’adopció dels següents:

Acords:
Primer. Aprovar la classificació de les proposicions admeses, atesos els criteris de
valoració establerts a la clàusula tretzena del Plec Administratiu de Clàusules
Administratives Particulars (PCAP), d’acord amb l’informe tècnic de valoracions de
data 5 de desembre de 2019.
Segon. Requerir a Fundació Edex amb NIF G48974737 i a Fundació Pia Autònoma
Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai amb NIF R5800395E, perquè en un termini
màxim de set (7) dies hàbils, a comptar des de l’enviament del requeriment, presentin
la documentació acreditativa següent:
LOT A:
La Fundació Edex haurà de presentar la documentació indicada a la clàusula
administrativa 16 del Plec, en el sentit d’aportar la documentació següent:


La documentació justificativa d’haver constituït una garantia definitiva per un
import de 609,00 €, corresponent al 5% de l’import de licitació del contracte,
IVA no inclòs, de conformitat amb l'article 159 de la LCSP i la clàusula 16.1 del
PCAP.
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La documentació acreditativa del compliment de la solvència tècnica i
professional, segons disposa la clàusula 11.B) del PCAP.
“B1) Caldrà presentar una relació dels cursos realitzats en els últims 3 anys en
modalitat a distància i on no s’hi inclogui el curs que es presenta com a oferta a
aquesta licitació. El licitador haurà d’indicar el nom del curs, una breu descripció del
mateix i el nombre d’edicions del curs que s’han realitzat en el període 2017-2019 i
l’ens contractant (si procedeix).
Quan existeixi ens contractant, els cursos s’acreditaran mitjançant un certificat de
bona execució expedit o visat per l’empresa, l’administració pública o l’entitat
contractant. Quan es tracti d’una actuació contractada per Dipsalut, el certificat es
substituirà per un escrit indicant el nom, una breu descripció de l’actuació i les dates
d’execució (de conformitat amb l’article 53.d de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques).
En el cas que l’empresa l’hagi fet per compte propi, sense un ens contractant caldrà
que presenti una declaració responsable indicant els extrems enumerats.”



La documentació que acrediti que el Sr. Roberto Flores Fernández, amb NIF
G48974737, actua en nom i representació de la Fundació Edex.



La documentació que acrediti el compliment de la clàusula 5 del Plec de
Prescripcions Tècniques:
“Prescripció 5. Acreditació del Departament d’Educació
Per poder participar en aquesta licitació, les empreses hauran d’acreditar que la
formació que es presenta a concurs estigui acreditada per un dels mitjans que es
detallen a continuació:
a. Reconeixement per part del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya com a activitat de formació permanent pel professorat de primària i
secundària.
b. Reconeixement per part d’alguna Universitat espanyola pública.”

LOT B:
La Fundació Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai haurà de presentar la documentació
indicada a la clàusula administrativa 16 del Plec, en el sentit d’aportar la documentació
següent:


La documentació justificativa d’haver constituït una garantia definitiva per un
import de 609,00 €, corresponent al 5% de l’import de licitació del contracte,
IVA no inclòs, de conformitat amb l'article 159 de la LCSP i la clàusula 16.1 del
PCAP.



La documentació acreditativa del compliment de la solvència tècnica i
professional, segons disposa la clàusula 11.B) del PCAP.
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“B1) Caldrà presentar una relació dels cursos realitzats en els últims 3 anys en
modalitat a distància i on no s’hi inclogui el curs que es presenta com a oferta a
aquesta licitació. El licitador haurà d’indicar el nom del curs, una breu descripció del
mateix i el nombre d’edicions del curs que s’han realitzat en el període 2017-2019 i
l’ens contractant (si procedeix).
Quan existeixi ens contractant, els cursos s’acreditaran mitjançant un certificat de
bona execució expedit o visat per l’empresa, l’administració pública o l’entitat
contractant. Quan es tracti d’una actuació contractada per Dipsalut, el certificat es
substituirà per un escrit indicant el nom, una breu descripció de l’actuació i les dates
d’execució (de conformitat amb l’article 53.d de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques).
En el cas que l’empresa l’hagi fet per compte propi, sense un ens contractant caldrà
que presenti una declaració responsable indicant els extrems enumerats.”



La documentació que acrediti el compliment de la clàusula 5 del Plec de
Prescripcions Tècniques:
“Prescripció 5. Acreditació del Departament d’Educació
Per poder participar en aquesta licitació, les empreses hauran d’acreditar que la
formació que es presenta a concurs estigui acreditada per un dels mitjans que es
detallen a continuació:
a. Reconeixement per part del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya com a activitat de formació permanent pel professorat de primària i
secundària.
b. Reconeixement per part d’alguna Universitat espanyola pública.”

LOT D:
La Fundació Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai haurà de presentar la documentació
indicada a la clàusula administrativa 16 del Plec, en el sentit d’aportar la documentació
següent:


La documentació justificativa d’haver constituït una garantia definitiva per un
import de 609,00 €, corresponent al 5% de l’import de licitació del contracte,
IVA no inclòs, de conformitat amb l'article 159 de la LCSP i la clàusula 16.1 del
PCAP.



La documentació acreditativa del compliment de la solvència tècnica i
professional, segons disposa la clàusula 11.B) del PCAP.
“B1) Caldrà presentar una relació dels cursos realitzats en els últims 3 anys en
modalitat a distància i on no s’hi inclogui el curs que es presenta com a oferta a
aquesta licitació. El licitador haurà d’indicar el nom del curs, una breu descripció del
mateix i el nombre d’edicions del curs que s’han realitzat en el període 2017-2019 i
l’ens contractant (si procedeix).
Quan existeixi ens contractant, els cursos s’acreditaran mitjançant un certificat de
bona execució expedit o visat per l’empresa, l’administració pública o l’entitat
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contractant. Quan es tracti d’una actuació contractada per Dipsalut, el certificat es
substituirà per un escrit indicant el nom, una breu descripció de l’actuació i les dates
d’execució (de conformitat amb l’article 53.d de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques).
En el cas que l’empresa l’hagi fet per compte propi, sense un ens contractant caldrà
que presenti una declaració responsable indicant els extrems enumerats.”



La documentació que acrediti el compliment de la clàusula 5 del Plec de
Prescripcions Tècniques:
“Prescripció 5. Acreditació del Departament d’Educació
Per poder participar en aquesta licitació, les empreses hauran d’acreditar que la
formació que es presenta a concurs estigui acreditada per un dels mitjans que es
detallen a continuació:
a. Reconeixement per part del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya com a activitat de formació permanent pel professorat de primària i
secundària.
b. Reconeixement per part d’alguna Universitat espanyola pública.”

Tercer. Fer advertiment exprés que, en cas 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 16.1 del plec.
Quart. Declarar desert el lot C Igualtat de gènere o coeducació, del contracte del
servei de formació a distancia dels docents participants al programa Sigues Tu (Pm08)
de Dipsalut, davant la inexistència de proposicions.
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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