EC-2019-172
Acta Mesa d’obertura del Sobre C criteris objectius
Expedient

EC-2019-172

Unitat
promotora

Subdirecció General de Seguiment d'Entitats i Participacions de la
Generalitat

Procediment

Obert

Objecte

Realització de tasques assessorament per analitzar la viabilitat d'una
societat que agrupi les participacions de les societats mercantils
participades directament per l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, així com una proposta de model organitzatiu per aquesta
societat. També és objecte del contracte la determinació de l'impacte
econòmic que comportaria la creació i posada en funcionament d'aquesta
societat.

Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Import base €

Serveis

IVA €

Import amb IVA €
-

Valor estimat

60.000,00

-

Pressupost licitació

60.000,00

12.600,00

72.600,00

Identificació de la sessió
Data: 20.09.2019
Horari: 10:00 h.
Lloc: Rambla Catalunya 19-21, P3 R 31
Convocats titulars
Nom
Joan Manuel Espuelas
Puigdollers
Elena M Tejedor Gimenez
Immaculada Jaumot Torres
Francesc García de la Cruz

Maite Farré Leon

Rosa M Colomer Parera

Elisabet Leon Fabregas

Càrrec Mesa
President

Vocal
Vocal Unitat
promotora
Vocal Unitat
promotora
Vocal en
representació
d’Assessoria
Jurídica
Vocal en
representació
d'Intervenció
Secretària

Càrrec Persona
Sub-director general de Seguiment
d’Entitats i Participacions de la
Generalitat de Catalunya
Cap del Servei de contractació
Responsable d’auditoria, control i
anàlisi econòmic-patrimonial
Responsable d’estudis sobre el
patrimoni de la Generalitat de
Catalunya
Assessoria Jurídica

Intervenció delegada

Tècnic Superior

Assistents
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08007 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00
Telefax 93 316 21 41
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Nom
Joan Manuel Espuelas
Puigdollers

Càrrec Mesa
President

Elena M Tejedor Gimenez
Immaculada Jaumot Torres

Vocal
Vocal Unitat
promotora
Vocal Unitat
promotora

Francesc García de la Cruz

Maite Farré Leon

Càrrec Persona
Sub-director general de Seguiment
d’Entitas i Participacions de la
Generalitat de Catalunya
Cap del Servei de contractació
Responsable d’auditoria, control i
anàlisi econòmic-patrimonial
Responsable d’estudis sobre el
patrimoni de la Generalitat de
Catalunya
Assessoria Jurídica

Vocal en
representació
d’Assessoria
Jurídica
Rosa M Colomer Parera
Vocal en
Intervenció delegada
representació
d'Intervenció
Elisabet Leon Fabregas
Secretària
Tècnic Superior
Assistents: Per l’empresa KPMG Asesores SL la Sra. G.N.
Ordre del dia

Donar a conèixer la ponderació assignada als licitadors admesos en relació amb el
Sobre B criteris subjectius i procedir a l’obertura del sobre C que conté l'oferta
econòmica i altra documentació tècnica avaluada de forma automàtica.
Desenvolupament de la sessió
1.- El president inicia l’acte públic fent esment a l’objecte del contracte i donant per
llegit l’anunci de licitació.
A continuació dona lectura de les empreses que s’han presentat a la licitació i
relaciona les que han estat admeses.
Concretament, el president exposa que la Mesa de contractació es va reunir el
05/09/2019, per a qualificar la documentació administrativa aportada pels licitadors en
el sobre A, i va acordar que era correcte respecte a quatre empreses, concretament:
Auren Abogados y Asesores Fiscales SP, SLP, Landwell-PricewaterhouseCoopers
Tax& Legal Services, SL, KPMG Asesores SL i Denver Advocats i Assessors
Tributaris, SLP. I les 4 empreses van ser admeses a la licitació.
Respecte a l’empresa Consultoria en Gestión Innovadora, SL, la Mesa va acordar per
unanimitat no admetre-la a la licitació, atès que de conformitat amb l’apartat P del
quadre de característiques en relació amb l’annex 5 del PCAP, l’esmentada empresa
havia modificat aquest annex, afegint l’import de la subcontractació i de conformitat
amb la clàusula 11.10.1 del PCAP, la inclusió de qualsevol informació de l’oferta de
caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i, que per tant, s’havia d’incloure en
el sobre C, comporta la no admissió de l’empresa. Així se li va comunicar a l’empresa
el proppassat 9 de setembre.
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Així mateix la Mesa es va reunir el 12 de setembre per obrir el sobre B amb
presentació digital, que contenia la documentació relativa als criteris la ponderació dels
quals depèn d’un judici de valor.
2.- A continuació, el president fa saber que la Mesa es va reunir també ahir 19/9/2019
per acordar la ponderació atribuïble als criteris dependents d’un judici de valor i a la
vista de l’informe presentat pels vocals tècnics de 19/9/2019 que s’annexa a aquesta
acta formant part de la mateixa, dona lectura de les puntuacions que la mesa ha
acordat per unanimitat assignar:

EMPRESES

AUREN ABOGADOS Y ASESORES FISCALES
SP, S.L.P.
Landwell – PriceWaterhouseCoopers Tax &
Legal Services, S.L.

Memòria

Proposta
d'índex del
document

Coneixement i adaptació
proposta a la realitat
empreses Sector Públic
Generalitat

TOTAL

7,00

4,00

0,00

11,00

10,00

8,00

0,00

18,00

13,00

10,00

2,00

25,00

6,00

9,00

0,00

15,00

KPMG ASESORES
DENVER ADVOCATS I ASESSORS TRIBUTARIS,
S.L.P.

Així mateix el president exposa que per tal de conèixer les raons de les puntuacions
assignades, els licitadors poden consultar l’expedient administratiu, o promoure les
accions o interposar els recursos que estimin pertinents en defensa dels seus
interessos, d’acord amb el que preveu la legislació vigent.
Abans d’obrir el sobre C amb els criteris objectius dona ocasió als interessats perquè
comprovin que no s’ha accedit a aquests abans d’aquest acte.
Així mateix, dona ocasió als interessats perquè formulin, en aquest moment, les
preguntes, demanin els aclariments o exposin els dubtes que creguin adients sobre els
acords que ha pres la mesa i sobre el desenvolupament del procediment seguit fins
ara, sense perjudici del seu dret a consultar l’expedient administratiu, o promoure les
accions o interposar els recursos que estimin pertinents en defensa dels seus
interessos, d’acord amb el que preveu la legislació vigent. Un cop iniciada l’obertura
dels sobres, no s’admetrà cap intervenció que interrompi el desenvolupament de l’acte.
3.- A continuació el President recorda que l’import de licitació del contracte és de
60.000,00 € (SEIXANTA MIL EUROS), IVA exclòs.
Tot seguit, exposa que s’obrirà el sobre C, en el benentès que, d’acord amb l’article 84
del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre, si alguna proposició econòmica no
concorda amb la documentació examinada i admesa, excedeix del preu màxim de
licitació o varia substancialment el model establert, serà desestimada per la mesa
mitjançant resolució motivada.
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Es verifica que totes les empreses han aplicat la paraula clau de desbloqueig dels
seus sobres amb anterioritat a la celebració d’aquest acte, els custodis apliquen les
seves credencials i s’obren els sobres C.
El President fa esment de la documentació que ha de contenir aquest Sobre,
concretament:
- Preu del servei: indicat en el punt 2 de l’apartat H1 – Criteris d’adjudicació del
PCAP.
- Formació: indicat en el punt 3 de l’apartat H1 – Criteris d’adjudicació del PCAP.
A continuació el president dona lectura de les ofertes econòmiques i es comprova que
l’altra documentació valorable amb criteris objectius també està inclosa. Concretament:
Oferta IVA exclòs

Formació

Auren Abogados y Asesores Fiscales
SP, SLP

49.200,00 €

SI

Landwell-PricewaterhouseCoopers
Tax& Legal Services, SL

50.000,00 €

SI

KPMG Asesores SL

47.400,00 €

SI

43.500,00 €

SI

Denver
Advocats
Tributaris, SLP

i

Assessors

4.- Els vocals tècnics es descarregaran aquestes ofertes i realitzaran la valoració de
conformitat amb els criteris establerts en el plec de clàusules administratives que
regeix aquesta contractació, i amb l’avaluació ja realitzada del Sobre B, elaboraran una
proposta d’adjudicació, que la Mesa elevarà, si s’escau a l’òrgan de contractació.
Acords
La mesa accepta la proposta de valoració del Sobre B i un cop la valoració dels criteris
objectius d’aquest Sobre C s’hagi realitzat, s’acorda, si cap empresa està incursa en
baixa anormal, es procedeixi a requerir a l’empresa que resulti com a proposada com
adjudicatària de conformitat amb la clàusula 15ª del PCAP.

Elisabet Leon
Fabregas DNI
35085086N
(SIG)
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CPISR-1 C
Joan Manuel
Espuelas
Puigdollers

La secretària
Elisabet Leon Fábregas

Signat digitalment per CPISR-1 C
Joan Manuel Espuelas Puigdollers
Data: 2019.09.25 12:28:45 +02'00'

Vist i plau
El president
Joan Manuel Espuelas Puigdollers

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats
del Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de
signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en
suport informàtic".
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