Generalitat de Catalunya
Entitat Autònoma de Jocs i Apostes

Acta núm. 1: Acta de la sessió de la Mesa de contractació, per a la qualificació de la
documentació administrativa (sobre A), en relació al procediment obert per a la
contractació dels serveis per al redisseny de la identitat corporativa de Loteria de
Catalunya (exp. 13/2018)
_______________________________________________________________________

Data: 5 de novembre de 2018
Hora: 13.45 hores
Lloc: Gran Via de les Corts Catalanes, 639, 4a planta, de Barcelona
Contractació: Redisseny de la identitat corporativa
Components de la Mesa assistents a l’acte:
Senyor Jaume Torrabadella Monsant, director de l’Entitat Autònoma de Jocs i
Apostes de la Generalitat, com a president.
Senyora Núria Agelet Fernández, en representació de l’Assessoria Jurídica del
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, en qualitat de vocal.
Senyora Pilar Martín Serrano, cap de la Unitat de Comercial i de Publicitat de l’Entitat
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, en qualitat de vocal
Senyor Cristòfor García i Gil, cap de la Unitat de Gestió Econòmica de l’Entitat
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, en qualitat de vocal.
Senyor Joan Codina i Soley, cap de la Unitat Jurídica i de Contractació (per encàrrec
de funcions) de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, en qualitat de
secretari.
També assisteix el Sr. Joan Ignasi Paloma Sánchez, tècnic de l’Entitat Autònoma de Jocs
i Apostes de la Generalitat.

El termini per a la presentació de les ofertes finalitzava el dia 3 de desembre a les 12
hores.
Mitjançant correu electrònic de 30/novembre/2018 14:04, es posen de manifest a la Mesa les
dificultats tècniques que té la licitadora BRAND EMOTION + PULP BARCELONA per completar el
procés de presentació de l’oferta per un error que impedia la descàrrega del resum de la licitació,
la signatura del qual és imprescindible, tal com es pot apreciar en la captura de pantalla que ens
envia.
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Es va obrir un tiquet al Servei d’Atenció a l’Usuari (SAU) identificat amb el codi
REQ000001700358. La resposta del SAU (dilluns, 3/desembre/2018 11:20) és la

següent:

Malauradament hi ha una inconsistencia amb la vostra presentacio, tindra que
començarla desde 0, sempre emplenant tota la informacio que es demani per evitar
tornar a petir l'error i si es possible en idioma catala.
Gracies i disculpi les molesties.
CAU de Sobre Digital.
Si necessita qualsevol aclariment, el pot sol·licitar mitjançant el portal d’autoservei o
bé posant-se en contacte amb nosaltres amb el número de sol·licitud.
Cordialment,
Servei d'Atenció a l'Usuari
Davant la inconsistència i falta de rigor de la resposta donada pel SAU, el secretari de la
Mesa de contractació intenta descarregar l’informe de traça de les accions fetes per
aquesta licitadora des de l’eina SOBRE DIGITAL, no essent possible degut a un error
intern en el servidor.
Es demana al SAU l’enviament de la traça, i en rebre-la es constata com l’empresa fa les
següents accions rellevants en el moment i amb el resultat que s’indica:
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Tancament d'oferta

02/12/2018 21:36:31.308 CET

Generació del resum - ERROR (hi ha 20 intents per part de la
licitadora en l’interval temporal sense èxit)
S'ha tornat l'oferta 16550 a l'estat d'enviament. Tornar a
"Preparació de l'oferta"
S'han enviat tots els documents obligatoris de l'oferta 16550 i
ara l'oferta passa a l'estat pendent del resum. Tancament
d'oferta
Generació del resum - ERROR (hi ha 4 intents per part de la
licitadora en l’interval temporal sense èxit)
S'ha tornat l'oferta 16550 a l'estat d'enviament. Tornar a
"Preparació de l'oferta"
Generació del resum - ERROR (hi ha 6 intents per part de la
licitadora en l’interval temporal sense èxit)
La licitadora elimina tots els documents i torna a començar la
configuració del sobre digital
S'ha tornat l'oferta 16550 a l'estat d'enviament. Tornar a
"Preparació de l'oferta"
Generació del resum - ERROR (hi ha intents per part de la
licitadora en l’interval temporal dins del termini de presentació
sense èxit)
Tancament de l’oferta

02/12/2018 21:38:32.508 CET
03/12/2018 10:54:38.774 CET

Generació del resum . ARA SI QUE ES POT DESCARREGAR
Enviar resum signat. FORA DE TERMINI

03/12/2018 10:54:51.349 CET
03/12/2018 10:55:53.817 CET
03/12/2018 10:56:22.492 CET
03/12/2018 10:58:27.13 CET
03/12/2018 10:59:50.385 CET
03/12/2018 11:05:06.58 CET
03/12/2018 11:29:40.277 CET
03/12/2018 11:41:04.924 CET
03/12/2018 11:42:12.600 CET
03/12/2018 11:56:29.107 CET
03/12/2018 12:23:37.597 CET
03/12/2018 12:24:21.462 CET
03/12/2018 12:46:54.825 CET

El dia 4 de desembre, a les 9.09 hores, l’empresa SAATCHI & SAATCHI, SL presenta un
escrit en el que declara que, degut a les incidències tècniques patides, s’adjunta l’oferta
per la licitació acompanyada dels documents pujats a la plataforma digital del Sobre A, B i
C, i sol·licita que s’admeti aquesta empresa a la licitació tenint en compte les evidències
de les incidències tècniques patides adjuntes.
Es comunica aquest fet a l’equip de suport del Sobre Digital, i es rep el correu electrònic
següent:
De: ECO Bustia Suport Sobre Digital (suport_sobredigital.eco@gencat.cat)
Enviat: dimecres, 5 / desembre / 2018 12:48
Per a: Codina Soley, Joan
Tema: Incidència sobre digital Licitació 13/2018 EAJA
Benvolguts/des,
En relació amb la Licitació “13/2018 de Serveis per al redisseny de la identitat
corporativa de Loteria de Catalunya de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la
Generalitat de Catalunya (EAJA)” us informem que en referència a la presentació
d’ofertes per part de l’empresa BRAND EMOTION + PULP BARCELONA, es va
produir un problema tècnic en l’espai virtual de preparació d’ofertes d’aquesta
empresa i que el servei d’atenció a l’usuari de l’eina de sobre digital va recomanar a
l’empresa tornar a iniciar tot el procés de preparació de l’oferta amb poca antelació
respecte a la finalització del termini de presentació d’ofertes (40 minuts abans). Per
tant és possible que per qüestions tècniques aquesta empresa no hagi disposat del
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temps necessari per preparar i presentar l’oferta dins del termini de presentació
d’ofertes. Per la qual cosa s’hauria de valorar la possibilitat d’ampliar el termini de
presentació d’ofertes per al cas concret de l’oferta presentada per l’empresa BRAND
EMOTION + PULP BARCELONA.
D’altra banda, respecte a l’empresa Saatchi&Saatchi S.L. en les eines d’auditoria de
l’eina de sobre digital s’observa que l’empresa no arriba a fer la presentació de
l’oferta mitjançant l’enviament del resum de l’oferta signat amb un certificat de
signatura electrònica qualificat o reconegut pel Consorci AOC. La impossibilitat
d’enviament de l’oferta no ha estat deguda a un incorrecte funcionament de l’eina de
sobre Digital, ni de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, sinó a un error
del certificat digital emprat per l’empresa. També s’observa que l’intent d’enviament
d’aquest resum es realitza pocs minuts abans de la finalització del termini de
presentació d’ofertes (11.57 h del 3/12/18). Intentant la presentació de l’oferta amb
tan poca antelació respecte de la finalització del termini, i sense haver fet ús
prèviament dels materials de què disposen a la Plataforma per fer proves, la pròpia
empresa s’ha impedit a si mateixa la possibilitat de rebre, per part de l’equip de
suport, l’ajuda que en aquest cas necessitava per poder presentar l’oferta en termini.
Salutacions,
Equip de suport de sobre digital
En un altre correu, aquest equip de suport de sobre digital tramet la traça de les accions
fetes per l’empresa, de la que destaquem les següents accions rellevants en el moment i
amb el resultat que s’indica:
Operació
Cierre de oferta
Generación del resumen
Enviar resumen firmado
Validación firmas resumen firmado
Validación firmas resumen firmado
Generación de justificante
Enviar resumen firmado
Validación firmas resumen firmado
Validación firmas resumen firmado
Generación de justificante
Enviar resumen firmado
Validación firmas resumen firmado
Validación firmas resumen firmado
Generación de justificante
Enviar resumen firmado
Validación firmas resumen firmado
Validación firmas resumen firmado
Generación de justificante

Data acció
03/12/2018 11:49:49.188 CET
03/12/2018 11:51:12.843 CET
03/12/2018 11:53:21.613 CET
03/12/2018 11:53:22.645 CET
03/12/2018 11:53:22.655 CET
03/12/2018 11:53:22.830 CET
03/12/2018 11:55:05.582 CET
03/12/2018 11:55:06.579 CET
03/12/2018 11:55:06.639 CET
03/12/2018 11:55:06.758 CET
03/12/2018 11:57:13.376 CET
03/12/2018 11:57:14.477 CET
03/12/2018 11:57:14.491 CET
03/12/2018 11:57:14.612 CET
03/12/2018 12:00:33.909 CET
03/12/2018 12:00:34.984 CET
03/12/2018 12:00:35.307 CET
03/12/2018 12:00:35.520 CET

Resultat
Correcto
Correcto
Correcto
Incorrecto
Incorrecto
Correcto
Correcto
Incorrecto
Incorrecto
Correcto
Correcto
Incorrecto
Incorrecto
Correcto
Correcto
Incorrecto
Incorrecto
Correcto

En conseqüència, han presentat proposició per licitar en aquest procediment, mitjançant
l’eina SOBRE DIGITAL, les empreses següents:
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Prèviament a aquest acte s’ha demanat a les empreses licitadores, mitjançant el correu
electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció, que accedeixin a l’eina web de Sobre
Digital per introduir les seves paraules clau.
Es constitueix la Mesa de contractació, integrada pels membres referits, d’acord amb
l’establert en el plec de clàusules administratives que regeix aquesta contractació, havent
introduït dos dels custodis les credencials per desbloquejar l’accés als sobres presentats.
Es constata que les empreses següents han aportat la documentació a què fa referència
la clàusula desena del plec de clàusules administratives particulars i, en conseqüència, la
Mesa acorda admetre-les a licitació:





Apple tree communications SL
FHIOS CONSULTORIA TECNOLOGICA SL
Summa Comunicació, S.A.
BRAND EMOTION + PULP BARCELONA

Es constata que les empreses següents han presentat la documentació a què fa
referència la clàusula desena del plec de clàusules administratives particulars, però amb
els defectes que s’indiquen:
Morillas Brand Design, S.L.

El DEUC no està signat
En el DEUC no s’ha seleccionat la
declaració de la pàgina 17
En el DEUC no s’ha seleccionat la
declaració de la pàgina 17

Goed Comunicació SL (egge)
EBC MÁS QUE DIRECT-OH. S.L.

La Mesa de contractació acorda per unanimitat requerir a aquestes empreses perquè
esmenin els defectes i, en el cas que s’esmenin els defectes, admetre-les a licitació.
I no havent més assumptes per tractar, el president dóna per conclòs l’acte i declara
acabada la sessió, que s’aixeca a les 14.47 hores i, per fer constar el que s’ha tractat, el
secretari estén, amb el vistiplau del president, aquesta acta a Barcelona, a la data de les
signatures electròniques.
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