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BE/G2024 BE-2016-3266
Acta de les sessions de la Mesa de contractació en procediment obert
Contracte : Contracte administratiu

Unitat promotora : Direcció General
d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència

Tipus : Serveis
Procediment : Obert
Expedient : BE-2016-3266
Criteris d’adjudicació: Diversos
Títol : Servei social de Diagnòstic dels infants acollits als centres d'acollida de l'àmbit
del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència dels serveis territorials de Girona,
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i de les funcions de l'equip de
valoració de maltractaments infantils (EVAMI)

Valor estimat del
contracte (sense IVA) :
Pressupost licitació :
Termini d’execució :

Import €
5.322.880,71

IVA €

Import total €

313.110,63
31.311,06
344.421,69
De l’1 d’abril, o des de la signatura del contracte si fos
posterior, fins al 31 de desembre de 2017

Identificació de la sessió 1
Qualificació de la documentació general (sobre A)
Data: 23.02.2017
Horari: 14:00
Lloc: Passeig del Taulat, 266-270, de Barcelona
Assistents
Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Begoña García i Casals

Vocal en
representació
d’Assessoria
Jurídica

Lletrada

Elsa Gómez i Zueco

Vocal en
representació
d'Intervenció

Representant de la
Intervenció Delegada

Jaume Serra i Casals

President

Director de Serveis

Jorge A Díaz i Álvarez

Secretari

Cap de la Secció de
Contractació

Mercè Espada i Puerto

Vocal en
representació de la
Unitat Promotora

Cap de Servei de
Gestió Administrativa

Rosa Maria Tuldrà i Casasa

Vocal

Cap del Servei de
Contractació i
Patrimoni

Juli Ausàs i Coll

Vicepresident

Subdirector General
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de Contractació i
Equipaments
Ordre del dia
1. Constitució de la mesa.
2. Obertura i examen del sobre A (documentació general) de les empreses licitadores,
d’acord amb el que estableixen els articles 146, del Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector
públic
3. Admissió/Requeriment de documentació, si s’escau
4. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió i, un cop constituïda la mesa, ordena l’obertura del sobre
que conté la documentació general (sobre A) de l’entitat que ha presentat oferta dins
del termini fixat en l’anunci de licitació.
- FUNDACIÓ PRIVADA RESILIS
Un cop revisada la documentació, es constata que l’entitat presenta la declaració
responsable conforme compleixen les condicions per contractar amb l’Administració i,
a més, tota la documentació per poder ser admesa en aquest acte, sense que sigui
necessari requerir cap documentació general posteriorment en cas de ser proposada
adjudicatària.
Acords
La mesa acorda per unanimitat admetre la FUNDACIÓ PRIVADA RESILIS al
procediment.
I atès que no hi ha més intervencions, el president aixeca la sessió, de la qual estenc,
com a secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
El president

Identificació de la sessió 2
Acte públic d’obertura de l’oferta tècnica (sobre B)
Data: 24.02.2017
Horari: 10:00
Lloc: Passeig del Taulat, 266-270, de Barcelona

AC01
2/8

Signatura a la pàg.
1 del document

El document original va estar signat per:

CPISR-1 C Jorge Alberto Díaz
Álvarez el dia 24.05.2017

CPISR-1 C Jaume Serra Casals el
dia 25.05.2017

4c9ab862e83c496174dd68b7f8c1622f04866039

El codi segur de verificació permet contrastar l'autenticitat d'aquesta còpia mitjançant l'accés a l'adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/VerificacioDocuments/4c9ab862e83c496174dd68b7f8c1622f04866039

BE/G2024 BE-2016-3266
Assistents
Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Josep M. Ferré i Jodra

Vocal en
representació
d’Assessoria
Jurídica

Lletrat

Carla Mollà i Revilla

Vocal en
representació
d'Intervenció

Supervisora de la
Intervenció Delegada

Jaume Serra i Casals

President

Director de Serveis

Jorge A Díaz i Álvarez

Secretari

Cap de la Secció de
Contractació

Mercè Espada i Puerto

Vocal en
representació de la
Unitat Promotora

Cap de Servei de
Gestió Administrativa
(DGAIA)

Rosa Maria Tuldrà i Casasa

Vocal

Cap del Servei de
Contractació i
Patrimoni

Juli Ausàs i Coll

Vicepresident

Subdirector General
de Contractació i
Equipaments

Ordre del dia
1. Constitució de la mesa.
2. Obertura pública del sobre B que conté la documentació tècnica ponderable en
funció un judici de valor.
3. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió i ordena l’obertura del sobre B que conté la documentació
tècnica ponderable en funció un judici de valor de l’entitat presentada a licitació:
-

FUNDACIÓ PRIVADA RESILIS

Acords
Després de veure la documentació presentada, la mesa no observa cap causa
d’exclusió, sense perjudici que si en el moment d’efectuar l’anàlisi detallat de la
proposta tècnica del sobre B es detectés que ha incorporat documentació del sobre C
en el sobre B o qualsevol altre defecte que pugui ser motiu d’exclusió.
El president dóna trasllat del sobre B de proposta tècnica amb la documentació tècnica
a la qual són aplicables els criteris d’adjudicació ponderables en funció de judici de valor
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a la vocal de la unitat promotora, per tal que se’n faci l’informe de valoració previ a
l’obertura pública dels sobres C, el contingut del qual és l’oferta econòmica, i si
s’escau, la proposta tècnica amb criteris d’adjudicació quantificables de forma
automàtica.
No havent més intervencions, el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a
secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
El president

Identificació de la sessió 3
Valoració de l’oferta tècnica de l’oferta tècnica (sobre B)
Data: 19.05.2017
Horari: 10:00
Lloc: Passeig del Taulat, 266-270, de Barcelona
Assistents
Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Josep Maria Ferré i Jodra

Vocal en
representació
d’Assessoria
Jurídica

Lletrat

Carla Mollà i Revilla

Vocal en
representació
d'Intervenció

Supervisora de la
Intervenció Delegada

Jaume Serra i Casals

President

Director de Serveis

Jorge A Díaz i Álvarez

Secretari

Cap de la Secció de
Contractació

Mercè Espada i Puerto

Vocal en
representació de la
Unitat Promotora

Cap de Servei de
Gestió Administrativa
(DGAIA)

Rosa Maria Tuldrà i Casasa

Vocal

Cap del Servei de
Contractació i
Patrimoni

Juli Ausàs i Coll

Vicepresident

Subdirector General
de Contractació i
Equipaments

AC01
4/8

Signatura a la pàg.
1 del document

El document original va estar signat per:

CPISR-1 C Jorge Alberto Díaz
Álvarez el dia 24.05.2017

CPISR-1 C Jaume Serra Casals el
dia 25.05.2017

4c9ab862e83c496174dd68b7f8c1622f04866039

El codi segur de verificació permet contrastar l'autenticitat d'aquesta còpia mitjançant l'accés a l'adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/VerificacioDocuments/4c9ab862e83c496174dd68b7f8c1622f04866039

BE/G2024 BE-2016-3266
Ordre del dia
1. Constitució de la mesa.
2. Anàlisi de l’informe de valoració tècnica (sobre B)
3. Aprovació de la classificació d’ofertes (puntuacions)
4. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
Per la representant de la Unitat promotora es presenta l’informe de valoració d’ofertes
tècniques (sobres B), que s’adjunta a l’expedient com a annex, elaborat en aplicació
dels criteris d’adjudicació establerts al plec de clàusules administratives particulars.
Acords
A la vista de l'informe de valoració d’ofertes presentat per la representant de la unitat
promotora, en relació a la valoració de l’oferta tècnica (sobres B), la Mesa acorda per
unanimitat aprovar la següent classificació provisional d'ofertes, segons les
puntuacions obtingudes:
1. FUNDACIÓ PRIVADA RESILIS: 34,50 punts
No havent més intervencions, el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a
secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
El president

Identificació de la sessió 4
Acte públic d’obertura de l’oferta econòmica (sobre C)
Data: 22.05.2017
Horari: 10:00
Lloc: Passeig del Taulat, 266-270, de Barcelona
Assistents
Nom
Josep Maria Ferré i Jodra

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Vocal en
representació
d’Assessoria
Jurídica

Lletrat
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Carla Mollà i Revilla

Vocal en
representació
d'Intervenció

Supervisora de la
Intervenció Delegada

Jaume Serra i Casals

President

Director de Serveis

Jorge A Díaz i Álvarez

Secretari

Cap de la Secció de
Contractació

Mercè Espada i Puerto

Vocal en
representació de la
Unitat Promotora

Cap de Servei de
Gestió Administrativa

Rosa Maria Tuldrà i Casasa

Vocal

Cap del Servei de
Contractació i
Patrimoni

Juli Ausàs i Coll

Vicepresident

Subdirector General
de Contractació i
Equipaments

Ordre del dia
1. Constitució de la mesa.
2. Obertura pública del sobre C que conté la documentació valorable de manera
automàtica
3. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió i informa als assistents de la puntuació obtinguda per
l’entitat presentada en el tràmit de valoració de la documentació tècnica ponderable en
funció un judici de valor (sobre B)
Acte seguit ordena l’obertura del sobre C que conté la documentació ponderable de
manera automàtica de l’entitat, que presenta la següent oferta econòmica (sense IVA):
-

FUNDACIÓ PRIVADA RESILIS: 313.110,63 €

Acords
El president dóna trasllat del sobre C, amb la part de la proposta valorable en funció de
criteris quantificables de forma automàtica, a la vocal de la unitat promotora per tal que
en faci la seva valoració i prepari l’informe amb la classificació definitiva de les ofertes.
No havent més intervencions, el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a
secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
El president
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Identificació de la sessió 5
Proposta d’adjudicació
Data: 24.05.2017
Horari: 10:00
Lloc: Passeig del Taulat, 266-270, de Barcelona
Assistents
Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Josep Maria Ferré i Jodra

Vocal en
representació
d’Assessoria
Jurídica

Lletrat

Carla Mollà i Revilla

Vocal en
representació
d'Intervenció

Supervisora de la
Intervenció Delegada

Jaume Serra i Casals

President

Director de Serveis

Jorge A Díaz i Álvarez

Secretari

Cap de la Secció de
Contractació

Mercè Espada i Puerto

Vocal en
representació de la
Unitat Promotora

Cap de Servei de
Gestió Administrativa
(DGAIA)

Rosa Maria Tuldrà i Casasa

Vocal

Cap del Servei de
Contractació i
Patrimoni

Juli Ausàs i Coll

Vicepresident

Subdirector General
de Contractació i
Equipaments

Ordre del dia
1. Aprovació de la proposta de classificació d’ofertes
2. Aprovació del requeriment previst a l’art. 151.2 TRLCSP a l’empresa que ha
presentat l’oferta valorada com a econòmicament més avantatjosa
Desenvolupament de la sessió
Per la representant de la Unitat promotora es presenta l’informe de valoració d’ofertes,
que s’adjunta a l’expedient com a annex, elaborat en aplicació dels criteris
d’adjudicació establerts al plec de clàusules administratives particulars.
Acords
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A la vista de l'informe de valoració d’ofertes presentat pel representant de la unitat
promotora, la Mesa acorda per unanimitat aprovar la següent classificació d'ofertes
segons les puntuacions totals obtingudes:
1. FUNDACIÓ PRIVADA RESILIS: 85,50 punts
DADES DE LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ:
Nom de l’entitat: FUNDACIÓ PRIVADA RESILIS
Preu mes: 34.790,07, sense IVA
Import ofert màxim, sense IVA: 313.110,63 €, referit a 9 mesos
Termini d'execució: De l’1 d’abril, o des de la signatura del contracte si fos posterior,
fins al 31 de desembre de 2017
Termini de garantia: No escau
Atès allò que disposa l'article 151.2 TRLCSP, la Mesa de Contractació aprova requerir
l’empresa proposada adjudicatària perquè presenti els documents justificatius
previstos a l'esmentat article, inclosa la constitució de la garantia definitiva, si escau.
I no havent més intervencions, el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a
secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
El president

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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