ACTA DE LA QUARTA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. ACT2021-00004 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
Secretària suplent
Ana Belén Valeiras Martín
Advocada 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 9.00 hores del dia 10 de novembre de 2020, les persones esmentades
anteriorment, es constitueix la mesa de contractació per procedir a valorar la
documentació aportada de l’empresa Alhena Fábrica de Contenidos, SL en l’expedient
de contractació ACT-2021-00001 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 la secretària suplent de la mesa informa:
- Que el dia 21 d’octubre de 2020 es va procedir a fer el requeriment de
documentació de la documentació legal i administrativa que es va acordar a la
passada sessió de la mesa de contractació a l’empresa Alhena Fabrica de
Contenidos, SL.
- Que l’empresa esmentada va presentar documentació a través de l’eina de
Sobre Digital dins del termini conferit a l’efecte.
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Els membres de la mesa procedeixen a analitzar i qualificar la documentació presentada
per l’empresa Alhena Fábrica de Contenidos, SL:

Alhena Fábrica de Contenidos, SL
Prohibició de
contractar
Constitució
societat /
Objecte social
Representant
legal
Solvència
econòmica i
financera

DEUC

Correcte

Aporta NIF de l’empresa
No aporta escriptura de constitució de l’empresa o
modificació de l’objecte social.
Aporta còpia escanejada de l’escriptura de
nomenament d’administrador únic

No aportat.
Requerir
esmena
Requerir
esmena

DEUC. Ja analitzada i qualificada com a correcte
en la sessió anterior

Correcte

Aporta còpia autèntica dels títols acadèmics i
professionals de les 2 persones editores /
filòlogues (castellà i català) i de 3 persones
documentalistes
AEAT – TGSS – PICA. Ja analitzats i qualificats com a correctes en
ATC
la sessió anterior
Solvència
tècnica o
professional

Garantia
definitiva

Correcte

Correcte
No aportat.
Requerir
esmena

No aporta res.

Aporta determinada documentació (relació del
personal adscrit a l’execució del contracte;
declaració de compromís d’adscripció dels mitjans
materials i/o personals; nòmina de setembre de
l’administrador de l’empresa; relació nominal de
Requerir
dues treballadores que no són ni editors/filòlegs ni
esmena
documentalistes), però manca l’acreditació de la
afiliació i alta a la Seguretat Social d’alguns dels
perfils que s’adscriuen a l’execució del contracte:
editor / filòleg català i 3 documentalistes
L’empresa aporta còpia escanejada de l’escriptura pública de nomenament de
l’administrador. La vocal d’assessoria jurídica suplent manifesta que atès que és còpia
escanejada del document original, el document presentat no té validesa legal.
Relació del
personal que es
destinarà a
l’execució
contracte i
acreditació de la
seva afiliació i
alta a Seguretat
Social

Així mateix, l’empresa no aporta documentació requerida i exigida segons la clàusula
15.2 del PCAP, tal i com es detalla en el requadre anterior.
Per aquests motius, d’acord amb el que disposa la clàusula 15.3 del PCAP, els membres
de la mesa acorden requerir a l’empresa Alhena Fábrica de Contenidos, SL per tal que
aporti la documentació que manca o presenta defectes d’acord amb la clàusula 15.2 del
PCAP en un termini de tres dies hàbils.
No havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 9.10 hores del
dia indicat a l’encapçalament.
Vist i plau

Sra. Ana Belén Valeiras
Secretària suplent

Sr. Patrick Torrent
President
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