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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN NOU SISTEMA
INTEGRAL DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS ELECTRÒNICS PER L’AJUNTAMENT DEL
VENDRELL.
Telemàticament, a través de la plataforma acta digital Meeting, el dia 25 de juny de 2020, a
les nou i dos minuts, es constitueix la MESA, presidida pel senyor BALTASAR SANTOS
FERNÁNDEZ, regidor-delegat de Secretaria i constituïda per la senyora ALBA MARTÍ
GONZÁLEZ, secretària accidental, el senyor JOSEP MORERA DALMAU, interventor de la
Corporació, la senyora IMMACULADA MONTSERRAT CARNÉ, tècnica del departament
d’informàtica i la senyora NÚRIA GALTÉS ROVIRA, funcionària de l’àrea de contractació,
que actua com a secretària de la mesa.
La Mesa de contractació, el dia 18 de juliol de 2019, va procedir a l’obertura del sobre B, que
contenia la documentació subjecte a judici de valor, través de l’eina Sobre Digital de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, relativa a la contractació mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, del subministrament d’un nou sistema integral de
gestió d’expedients electrònics per l’Ajuntament del Vendrell.
La Mesa de contractació, el dia 27 de novembre de 2019, va procedir a l’obertura del sobre
C, que contenia la documentació subjecte a valoració automàtica, través de l’eina Sobre
Digital de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, relativa a la contractació
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del subministrament d’un nou sistema
integral de gestió d’expedients electrònics per l’Ajuntament del Vendrell.
Que d’acord amb els informes tècnics de valoració emesos, les puntuacions obtingudes per
les empreses van quedar de la manera següent:

Empreses licitadores
AUDIFILM
GUADALTEL

Puntuació
sobre B
38,8
25

Puntuació
sobre C
17 ,96
57

Puntuació
total
56,76
82

En conseqüència, la Mesa de contractació va proposar a l’òrgan de contractació
l’adjudicació del contracte a l’empresa GUADALTEL S.A., per reunir els requisits establerts
en el contracte, per un import total per la durada del contracte de 154.926,00 euros, IVA
exclòs, i de 187.460,46 euros, IVA inclòs, a més de: 1) Sistema modular integrat: amb un
nucli únic de dades, que utilitzi el nucli de dades de l’Ajuntament i que tingui un repositori
únic de documents. 2) Altres millores ofertades com: disposar d’un quadre de comandament
sobre els expedients, disposar d’una safata de treball configurable en funció del rol de
l’usuari, disposar d’un gestor de tasques integrat amb el gestor, disposar d’un calendari
integrat dins el gestor, poder geodiferenciar els expedients per punts del territori diferents al
domicili de l’interessat principal de l’expedient i disponibilitat de poder consumir segells de
temps diferents als de l’AOC.

Que per Decret d’Alcaldia número D2020LDEC001172 de 19 de maig de 2020, es va
adjudicar el contracte mixt de serveis i subministraments relatiu al subministrament,
implantació i manteniment d’un sistema de registre, gestió i tramitació d’expedients
electrònics per a l’ajuntament del Vendrell, a l’empresa GUADALTEL S.A; es va notificar a
l’adjudicatari i a la resta d’interessats la resolució; i es va requerir a l’adjudicatari per a que
aporti l’acreditació de les integracions requerides per a poder formalitzar el contracte d’acord
amb la clàusula 4.11 del plec de prescripcions tècniques particulars.
Que per Registre d’entrada de 3 de juny de 2020, l’empresa GUADALTEL S.A va entregar
una documentació en la que exposava el següent:

Que amb data de 3 de juny de 2020, la tècnica municipal del departament d’informàtica va
emetre informe en el que es determinava el següent:

Que la mesa de contractació, el dia 5 de juny de 2020, va valorar la
documentació entregada i l’informe tècnic corresponent i va acordar que era
necessari que, tal i com indica l’apartat 4.11 del Plec de prescripcions tècniques
que regeix la licitació, l’empresa GUADALTEL SA, estigués integrada en el
moment de formalitzar el contracte, amb totes les eines requerides.

Que amb número de registre d’entrada E2020011114, el dia 12 de juny de 2020,
l’empresa GUADALTEL SA va presentar un certificat on es fa constar l’estat
d’integració de la seva empresa amb els diferents serveis del consorci AOC.
Que amb data de 12 de juny de 2020, s’emet informe tècnic en els termes
següents:

Que la mesa, un cop valorada la documentació aportada per l’empresa GUADALTEL SA i
l’informe tècnic emès al respecte ha considerat que no es compleix amb els requisits
d’integració establerts en l’apartat 4.11 del Plec de prescripcions tècniques; i per tant
s’acorda la impossibilitat de formalitzar el contracte amb l’empresa GUADALTEL SA.
En aquest sentit, també s’acorda procedir a la crida de la següent empresa segons l’ordre de
puntuacions obtingudes, per a que procedeixi a aportar la documentació necessària per a
l’adjudicació del contracte i també la documentació relativa al compliment de l’apartat 4.11
del Plec de prescripcions tècniques.
Per part de la Presidència es dóna l'acte per finalitzat. Son les 9 hores i vint minuts.
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