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Expedient de contractació núm. 2018.09
Acord marc de subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb destinació a les entitats locals
de Catalunya
Acta sessió obertura Sobres A

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’OBERTURA DELS SOBRES A
Reunits, el dia 9 de juliol de 2020, a les 15:00 hores, es constitueix de manera
telemàtica la Mesa de Contractació, en sessió privada, de la licitació per a l’adjudicació de
l’Acord marc de subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.09), integrada per l’Il·lm. Sr. Jordi
Xargay Congost, President de la Mesa suplent, el Sr. Rafael de Yzaguirre Pabolleta, vocal
substitut, la Sra. Teresa Torrejón i Blanch, interventora del CCDL i de la Diputació de Lleida,
vocal i, per últim, el Sr. Ramon Bernaus i Abellana, Secretari del CCDL i de la Diputació de
Lleida, qui actuarà com a vocal i secretari de la Mesa.
Una vegada constituïda la Mesa de Contractació el President obre la sessió i cedeix la paraula
al secretari qui exposa que han tingut entrada davant el Registre de contractació públicaeLicita, dins el termini fixat als Plecs i als anuncis de licitació, les proposicions electròniques per
participar en la present licitació, que seguidament es relacionen:
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Seguidament, el secretari fa constar que no existeix obstacle per procedir a l’obertura efectiva
dels denominats Sobres A, tot indicant als custodis nomenats per aquesta licitació que
procedeixin a aplicar les credencials als efectes de poder obrir els sobres A i obtenir la
documentació continguda en ells.
El Secretari exposa que la clàusula 16a del PCAP d’aplicació regula la formulació de
proposicions a la licitació i, concretament, la formulació dels sobres A relatius a la
documentació administrativa dels participants, preveient que la documentació relacionada a la
mencionada clàusula i identificada en els apartats A01 i ss. s’ha de presentar mitjançant el
sobre digital, i preveient la possibilitat de declarar que determinada informació està inscrita al
RELI o al ROLECE, així com també invocar l’article 28 de la Llei 39/2015, als efectes d’aquella
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informació que consta a la mateixa administració o que estigui dipositada en els arxius en
relació al fet que hagin participat en anteriors convocatòries del CCDL.
Seguidament, el secretari procedeix a l’obertura dels diferents sobres donant compte de la
documentació que contenen els sobres A als membres de la mesa que procedeixen al seu
examen efectiu del qual es constata que la documentació presentada per part de totes les
empreses és correcta i adequada al que disposa la clàusula 16a del PCAP d’aplicació, a
excepció de l’existència de les deficiències i/o aclariments que seguidament es relacionen, la
correcció de les quals és necessària mitjançant la pràctica dels corresponents requeriments
d’esmena:
•

En relació a la documentació presentada a instància de les empreses RICOH ESPAÑA
SLU, ICOT SA i TICNOVA QUALITY TEAM SL:
o És precís l’aclariment relatiu a la declaració efectuada a la “Declaració
responsable ajustada al formulari normalitzat del Document Europeu Únic de
Contractació” sobre el percentatge, no inferior al 2%, de treballadors amb
minusvalidesa o la declaració de què es troba exempt de tal obligació.

•

En relació a la documentació presentada a instància de les empreses INTERWOR T SIC
CL i ID GRUP S.A.:
o Manca acreditar la solvència tècnica requerida en la clàusula 16 del PCAP, atès
que, en la Declaració responsable ajustada al DEUC aportada, la relació de
principals serveis o treballs realitzats els darrers tres anys no arriba a l’import
mínim exigit.

Els membres de la Mesa, acorden per unanimitat practicar els corresponents requeriments
necessaris per esmenar les insuficiències detectades tot facultant al secretari, per tal que els
formalitzi i els faci efectius, i que de conformitat amb el que disposa la clàusula 22a del PCAP i
l’article 141 de la LCSP, es confereix un termini de tres dies, amb l’advertiment que en cas de
no procedir en tal sentit podrà ser acordada l’exclusió de la seva participació en la present
licitació, de conformitat amb el que disposa l’article 22 del citat Reial Decret 817/2009, de 8 de
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic, en relació als articles concordants aplicables de la normativa aplicable en
matèria de contractació pública i procediment administratiu i del PCAP d’aplicació.
Seguidament, d’acord amb l’habilitació prevista en la clàusula 22 del PCAP, la Mesa acorda
nomenar com a membres de la Ponència tècnica les següents persones, als efectes de realitzar
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l’anàlisi i valoració de les propostes tècniques presentades, amb l’emissió del corresponent
informe que permeti a la Mesa de contractació realitzar la proposta de valoració i puntuació
de les proposicions i elevar-la, quan s’escaigui, a la Comissió Executiva del CCDL:
−
−
−

Sra. Mercedes Aguilar, Responsable del departament d’informàtica de l’Ajuntament de
Rubí.
Sr. Jesús Alache Cruz, Tècnic Informàtic del Consorci Localret.
Àlex Tarroja, lletrat dels serveis jurídics de l’ACM

El President demana si algú té alguna consideració o aportació més a fer, i sense haver-hi més
intervencions, dóna per finalitzada la reunió a les 16:30 hores.
I per a que quedi constància del què s’ha tractat, jo, el secretari, redacto la present, de tot el
que en dono fe.

Contra el present acte es podrà interposar Recurs especial en matèria de contractació d’acord
amb el que estableixen els articles 44 i ss. de la LCSP.

Barcelona, 9 de juliol de 2020
El secretari,

Ramon Bernaus i Abellana

