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ASSUMPTE: ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER
ANALITZAR LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER PRENDRE
PART A LA LICITACIÓ CONVOCADA. OBERTURA SOBRE C.

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE: RM Tarragona, tom 1283, foli 211, full T-14557, CIF V-43 496 652

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’AUDITORIA (FINANCERA; DE
COMPLIMENT;
I
OPERATIVA)
DE
DIVERSES
ENTITATS
DEPENDENTS DE L’AJUNTAMENT DE REUS

De conformitat amb l’establert al plec de clàusules que regeixen la contractació dels
serveis d’auditoria (financera; de compliment; i operativa) de diverses entitats
dependents de l’Ajuntament de Reus, en data 15 de novembre de 2018, essent les
09:00h, a les oficines de GINSA, ubicades a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, a
l’avinguda del Dr. Josep Laporte, 2, es constitueix la Mesa de Contractació designada
per assistir a l’òrgan de contractació en aquest expedient, convocat mitjançant
procediment obert, tramitació ordinària.
Assisteixen:
-

President: Sr. Xavier Bru Budesca, Gerent de GINSA, AIE

-

Vocal Financer: Sr. Carles Abelló Pellicer, Director EconòmicFinancer de GINSA,
AIE

-

Vocal Jurídic: Sra. Imma Sivill Colet, Lletrada i Cap de l’Àrea de Licitacions i
Contractació de GINSA, AIE.

-

Secretària: Sra. Laura Garcia de Mateos Soronellas, Tècnica-Lletrada de l’Àrea
de Licitacions i Contractació de GINSA, AIE.

En la sessió d’avui es procedeix a l’acte d’obertura del sobre C, que conté els criteris
d’apreciació tècnica, un cop la Mesa, per unanimitat, ha declarat admeses en aquest
procediment de licitació, les empreses següents:
-

RSM SPAIN AUDITORIES, S.L.P.

-

FAURA-CASAS, AUDITORS-CONSULTORS, SL.

Av. del Doctor Josep Laporte, 2
43204 Reus
Tel. 977 312 228 - Fax 977 323 690
www.grupsagessa.cat

LA NOSTRA MISSIÓ: som un grup de titularitat pública format per
persones compromeses a donar serveis d’excel·lència en els àmbits de
l’atenció sanitària, social i d’acció educativa.
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D’acord amb l’ordre del dia de la convocatòria enviada amb suficient antelació, es tracten
els següents punts:

I. INFORMACIÓ I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’INFORME DE VALORACIÓ DEL
SOBRE B, RELATIU ALS CRITERIS D’APRECIACIÓ TÈCNICA
En la sessió d’avui es procedeix, en acte intern, a valorar l’informe dels criteris
d’apreciació tècnica (sobre B), elaborat pels senyors Baldomero Rovira López,
Interventor de l’Ajuntament de Reus; Montse Uceda Basoco, Cap del Departament
d’Informació per a la Gestió de GINSA, AIE; Xavier Bru Budesca, Gerent de GINSA, AIE;
Carles Abelló Pellicer, Director EconòmicFinancer de GINSA, AIE; Imma Sivill Colet,
Lletrada i Cap de l’Àrea de Licitacions i Contractació de GINSA, AIE. S’annexa a la
present acta el referit informe (document núm 1.1 a 1.5) i que ha estat enviat amb
antelació als membres de la Mesa.
S’estudia l’informe tècnic sol·licitat. Es manifesta conformitat amb totes les
consideracions que s’hi assenyalen, a l’efecte de motivar la puntuació final que s’hi fa
constar.
De conformitat amb l’anterior, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat aprovar
l’informe tècnic que s’annexa a aquesta acta.
Acte seguit, atenent al fet que ha estat convocat l’acte d’obertura del sobre C, que conté
els criteris avaluables amb fórmules, avui (comunicació que es va publicar al perfil de
contractant – https://contractaciopublica .gencat.cat- el dia 13.11.2018), es donaran a
conèixer les puntuacions obtingudes en el sobre B i alhora es publicaran en aquest
mateix perfil de contractant.

II. ACTE D’OBERTURA DEL SOBRE C, QUE CONTÉ ELS CRITERIS AVALUABLES A
TRAVÉS DE FÓRMULA
En l’acte d’avui no assisteix cap representat de les empreses.
Primerament, es fa lectura de les puntuacions del sobre B.

LICITADOR

CRITERIS D’APRECIACIÓ TÈCNICA
(40 PUNTS)

RSM SPAIN AUDITORES, S.L.P.

40 punts

FAURA-CASAS, AUDITORS-CONSULTORS, SL.

39,5 punts
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I tot seguit, es procedeix també en acte públic a l’obertura del sobre que conté els criteris
objectius i avaluables a través de fórmula (sobre C), de les empreses admeses.
Es llegeix en veu alta les proposicions econòmiques, d’acord amb el model PLANTILLA
OFERTA ECONÒMICA posat a disposició dels licitadors.
S’annexa a aquesta acta l’oferta de cadascuna de les empreses licitadores admeses:
- RSM SPAIN AUDITORIES, S.L.P (document 2).
- FAURA-CASAS, AUDITORS-CONSULTORS, SL (document 3).

Finalitzada la lectura, el President dona per finalitzat l’acte públic; i es continua amb
l’acte intern per avaluar les ofertes i determinar la proposició econòmicament més
avantatjosa.

III. AVALUACIÓ
AVANTATJOSA

I

DETERMINACIÓ

DE

L’OFERTA ECONÒMICAMENT

MÉS

Es valoren els criteris objectius i avaluables amb fórmules matemàtiques, de conformitat
amb l’assenyalat a la clàusula 13 del Plec de clàusules.
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la següent manera
(60 punts):

D’acord amb l’aplicació de la clàusula anterior i les proposicions econòmiques de les
empreses licitadores, les empreses han obtingut la següent puntuació:

LICITADOR

CRITERIS OBJECTIUS I
AVALUABLES A TRAVÉS DE
FÒRMULES (60 PUNTS)

RSM SPAIN AUDITORES, S.L.P

60 punts

FAURA-CASAS, AUDITORS-CONSULTORS,
SL

55,99 punts
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PUNTUACIÓ FINAL

LICITADOR

RSM SPAIN
AUDITORES, S.L.P.
FAURA-CASAS,
AUDITORSCONSULTORS, SL.

40 punts

CRITERIS
OBJECTIUS I
AVALUABLES A
TRAVÉS DE
FÒRMULES (60
PUNTS)
60 punts

39,5 punts

55,99 punts

CRITERIS
D’APRECIACIÓ
TÈCNICA (40
PUNTS)

PUNTUACIÓ
TOTAL

100 punts
95,49 punts

Vista l’oferta econòmica, i un cop analitzada i ponderada d’acord amb els criteris
determinats al plec de clàusules, en les diferents sessions realitzades per aquesta Mesa,
s’ha arribat a les conclusions que reflecteix el quadre anterior, amb les corresponents
consideracions que es fan constar en les actes de les sessions realitzades fins a la data,
i que es resumeixen a continuació:
-

Les característiques i avantatges determinants de la selecció de l’oferta millor
relació qualitat-preu i, en conseqüència, classificada en primer lloc (RSM SPAIN
AUDITORES, S.L.P) han estat, en especial, l’oferiment d’un preu més econòmic
respecte de l’altre oferta presentada, (FAURA-CASAS, AUDITORSCONSULTORS, SL), i el detall d’haver ofert un plus de qualitat en l’apartat de
l’auditoria financera, en haver detallat de manera més precisa els mètodes de
treball, en especial respecte del consolidat, a diferència de l’altra oferta, que
presenta una exposició més genèrica i no tan concretada.

IV. ACORDS DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
De conformitat amb l’assenyalat al Plec de clàusules i a l’article 150 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, vist el resultat, la Mesa de
Contractació acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la classificació per l’ordre assenyalat en aquesta acta.
Segon.- Requerir a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta millor relació qualitatpreu (RSM SPAIN AUDITORES, S.L.P) perquè, dins el termini de deu dies hàbils a
comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la
següent documentació, considerant que la documentació presentada en el sobre A
d’acord amb la clàusula 11 del plec de clàusules, i que en el sobre A no consta
presentada.
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D’acord amb l’anterior, s’acorda REQUERIR-LI la següent documentació:
o

Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la
personalitat jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena
del plec de clàusules:


Escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional
on constin les normes per les quals es regula la seva activitat,
degudament inscrits en el Registre públic que correspongui.



Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica
de les persones signants de les ofertes: poder per comparèixer o
signar proposicions en nom d’un altre i una fotocòpia del
document nacional d’identitat o del passaport. Aquest poder ha
de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública,
ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el
registre oficial corresponent.



Número d’Identificació Fiscal (NIF).

o

Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de
solvència, en els termes assenyalats en el plec de clàusules (veure la
clàusula 10.1 i 10.2 del plec de clàusules).

o

Obligacions tributàries i amb la Seguretat Social:
 Certificació positiva expedida per l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària.
 Certificació positiva expedida per la Tresoreria de la Seguretat
Social.
 Còpia compulsada de l’alta en l’impost sobre Activitats
Econòmiques en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte,
complementat amb una declaració responsable de no haver-se
donat de baixa en la matrícula de l’impost. En cas d’estar
exempt de l’impost, presentar declaració responsable indicant la
causa d’exempció.

o

Plec de clàusules i plec de prescripcions tècniques degudament signat i
segellat.

o

Així mateix, vist que s’ha compromès a adscriure els mitjans assenyalats
a la clàusula 10 (un soci, un director de treball i/o cap d’equip i 3
ajudants), caldrà que especifiqui els noms i els cognoms d’aquestes
persones; i que acreditin que tenen la titulació i l’experiència demanada
en la clàusula 10 del plec de clàusules (pàgina 18 i 19 del plec de
clàusules). Així mateix, caldrà que acreditin que aquest personal és
personal propi de l’empresa; o en cas de no ser-ho, l’acreditació de

5/6

Societat

Nº expedient
anualitat

Nº document

HUSJRGECOHSACMQSAGESSAGINSAFSSALUTLRCTITE

20180199

12. Acta Sobre C

l’efectivitat de la seva disponibilitat per a l’execució d’aquest contracte
(subcontractació...).

Tercer.- ADVERTIR que en cas de no ser complert adequadament el requeriment en el
termini màxim assenyalar (deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què
hagués rebut el requeriment), s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta.
Un cop finalitzat l’acte a les 10:00h, es dóna lectura al contingut d’aquesta acta que s’ha
transcrit, i s’aprova per unanimitat dels presents.

Xavier Bru Budesca

Carles Abelló Pellicer

Imma Sivill Colet

Laura Garcia de Mateos Soronellas
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