ACTA DE LA PRIMERA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. ACT2021-00001 RELATIU AL CONTRACTE DE SERVEIS D’ASSESSORIA I CONTROL
DE QUALITAT DELS CONTINGUTS TEXTUALS PRESENTS A LA BBDD INFOTUR

ASSISTENTS
President
Patrick Torrent i Queralt
Director executiu de l’Agència Catalana de Turisme
Vocal
Elena Roig i Rodríguez
Cap de canals i estratègia digital
Vocal
Amanda Roura i Esteva
Cap de programes de relacions públiques
Vocal de gestió econòmica
Antoni Gil i Ferré
Director de la unitat de gestió econòmica
Vocal d’assessoria jurídica suplent
Mireia Paz i Torres
Advocada responsable en contractació i normativa
Secretari suplent
Marc Palau i Castañe
Advocat de la unitat d’assessoria jurídica i contractació
Excusen la seva absència:
Marta Alaña i Negre
Directora de la unitat d’assessoria jurídica i contractació

Reunides, a les 11.10 hores del dia 21 de setembre de 2020, les persones esmentades
anteriorment, es constitueix la mesa de contractació per examinar la documentació
presentada en el sobre A per les empreses licitadores en l’expedient de contractació
ACT-20201-00001 relatiu al contracte de serveis d’assessoria i control de qualitat dels
continguts textuals (tant editorials com de referència) presents a la BBDD Infotur.
El president declara obert l’acte que es realitza per mitjà de Teams, aplicació electrònica
que permet fer un seguiment telemàtic i en directe per part dels membres de la mesa de
contractació.
A continuació, el secretari suplent de la mesa informa:
 Que l’anunci de licitació es va publicar a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (PSCP en endavant) en
data 15 de juliol de 2020, essent el termini màxim de presentació d’ofertes el dia
17 de setembre de 2020 a les 14.00 hores.
 Que les empreses presentades en aquesta licitació són les següents:
1. Alhena Fábrica de Contenidos, SL.
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2. Herederos de Julio Silvano Melanio, SL.
Es deixa constància que les dues empreses s’han presentat dins del termini
legal conferit a l’efecte.
A continuació el president de la mesa de contractació ordena l’obertura dels sobres A
de les empreses licitadores, els quals contenen la documentació legal i administrativa.
Els membres de la mesa accedeixen a l’eina de Sobre Digital de la PSCP per analitzar
i qualificar la documentació del sobre A de les empreses que han presentat ofertes:
EMPRESA
Alhena Fábrica de
Contenidos SL
Herederos de Julio
Silvano Melanio SL

DEUC

ANNEX
2 PCAP

ANNEX 3
PCAP

RESUM
OFERTA

Correcte

-

Correcte

Correcte

No correcte

-

No correcte

Correcte

La mesa de contractació no valora la informació relativa a la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional indicada en els Document Europeu Únic de
Contractació (DEUC en endavant).
Els membres de la mesa decideixen que la documentació presentada l’empresa Alhena
Fábrica de Contenidos, SL és correcta.
Pel què fa a l’empresa Herederos de Julio Silvano Melanio, SL, la vocal d’assessoria
jurídica posa de manifest que respecte a l’aportació de còpia sense signar del DEUC:
l’art. 140.1.a) de la LCSP disposa “Les proposicions en el procediment obert s’han
d’acompanyar d’una declaració responsable que s’ajusti al formulari de document
europeu únic de contractació de conformitat amb el que indica l’article següent, que ha
d’estar signada i amb la identificació corresponent (...)”. Així mateix, la clàusula 11.10.a)
del PCAP estableix que “les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la
informació relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en
aquesta licitació. El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les
persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició”.
Alhora, d’acord amb la Resolució 71/2019, de 26 de març de 2019 del Tribunal Català
de Contractes del Sector Públic “la signatura del DEUC no queda substituïda per una
signatura -la del “resum” de l’oferta- que es preveu dintre de l’eina de Sobre Digital
exclusivament per al contingut tècnic i econòmic de l’oferta, això és, per a aquella part
de l’oferta que duu associades mesures tècniques ad hoc per a garantir el secret i la
integritat en els termes exigits per la legislació de contractació pública i, en particular,
per les disposicions relatives a la presentació electrònica de les proposicions”, per tant,
tampoc s’ha d’entendre com a signats la resta de documents inclosos en el sobre A,
doncs la signatura del resum de l’oferta només substitueix la manca de signatura de la
documentació del sobre B i C (contingut tècnic i econòmic).
Tenint en compte la informació exposada, els membres de la mesa de contractació
acorden requerir a l’empresa Herederos de Julio Silvano Melanio, SL per tal que puguin
esmenar els defectes observats a continuació en el termini de tres dies hàbils:
- DEUC signat digitalment pel legal representant de l’empresa, atès que el que
s’ha aportat no està signat.
- Declaració responsable de compromís d’adscripció de mitjans materials i/o
personals signat digitalment pel legal representant de l’empresa, atès que la que
s’ha aportat no està signat.
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Realitzada la qualificació administrativa de totes les ofertes presentades, acordades les
esmenes i no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les
11.25 hores del dia indicat a l’encapçalament.

Vist i plau

Sr. Marc Palau
Secretari suplent

Sr. Patrick Torrent
President
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