En JOSEP ROVIRA i JOFRE, en possessió del NIF 79302536-P, actuant en qualitat
de secretari de la FUNDACIÓ PALAFRUGELL GENT GRAN, de Palafrugell, amb CIF
núm. G17887928, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya
amb el núm. 2213,

C E R T I F I C A:
Que a la sessió del Patronat de la Fundació Palafrugell Gent Gran, celebrada en data
15 de juliol de 2019, a la seu social situada al Centre residencial de Palafrugell (C.
Mestre Bonay, 15 de Palafrugell), vàlidament constituïda d’acord amb el quòrum
requerit a l’article 25 dels seus Estatuts, es va acordar. per unanimitat dels assistents, i
per tant amb majoria suficient d’acord amb l’article 25 esmentat, entre d’altres el
següent:
“Aprovació, si s’escau, de la resolució d’adjudicació del contracte de serveis
denominat “Serveis de gerència, direcció tècnica i la gestió dels RH,
administrativa, econòmica i fiscal de la Fundació Palafrugell Gent Gran” de la
licitació 01/2019 de Licitacions administratives.

En data 25 de març de 2019, la mesa de contractació es va reunir per realitzar
l´obertura del sobre A. Es va acordar admetre a l’única empresa que s´havia presentat
i es va comprovar la presentació de la documentació exigida al plec de clàusules
administratives, corresponents a la declaració de responsable i al DEUC. Es va
adoptar l´acord de convocar la mesa de contractació per procedir a l´obertura del
sobre B el dia 28 de març de 2019 a les 10,30 hores a la sala de plens de la
corporació de l´Ajuntament e Palafrugell.
Arribat el dia 28 de març de 2019, a les 10,30 hores, amb l’assistència de la mesa de
contractació que consten a l´acta i els representants de l´empresa licitadora, es va
procedir a desenvolupar la sessió amb l’objecte de qualificar la documentació de la
proposta presentada en el sobre B, que conté la memòria tècnica subjecte a criteris
d´adjudicació no avaluables automàticament, aportada per l’únic licitador presentat en
el procediment 1/2019 de licitacions administratives. La mesa de contractació va
acordar sotmetre la oferta tècnica a informe per part dels tècnics per tal que
realitzessin la valoració corresponent, d´acord amb els criteris fixats en els plecs de
clàusules administratives particulars.
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La licitació es va iniciar amb la publicació del corresponent anunci en data 7 de febrer
de 2019, es va presentar a aquesta licitació la Fundació Hospital de Palamós, amb CIF
G17053596. En data 14 de març de 2019 va finalitzar el termini de presentació
d´ofertes d´aquest contracte.
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Atès que, en data 16 de gener de 2019, es va adoptar l´acord pel Patronat de la
Fundació Palafrugell Gent Gran de convocar la licitació administrativa per la
contractació de serveis denominat “Serveis de gerència, direcció tècnica i la gestió
dels RH, administrativa, econòmica i fiscal de la Fundació Palafrugell Gent Gran”, a
licitar per mitjà de procediment ordinari i obert d´acord amb la Disposició Addicional
48a de la LCSP, amb criteri d´adjudicació depenent d´un judici de valor i criteris
automàtics.

En data 8 d´abril de 2019 es va reunir el Patronat de la Fundació Palafrugell Gent Gran
amb quòrum suficient per adoptar acords i es va prendre el següent: Nomenar el
comitè d´experts del contracte de serveis de gerència, direcció tècnica i la gestió dels
RH, administrativa, econòmica i fiscal de la Fundació Palafrugell Gent Gran.
Atès que els criteris d´adjudicació de la licitació que estan basats en elements
subjectes a judici de valor que superen els de caràcter objectiu o automàtic, d´acord
amb l´article 146.2.a) de la LCSP, és necessari nomenar un comitè d’experts que
valori les ofertes econòmiques presentades. En aquest sentit, l´empresa de capital
públic SUMAR SL, que realitza funcions d´assessorament a la Fundació per a la
licitació d´aquest contracte, efectua la proposta i s´acorda nomenar el següent comitè
d´experts: Sra. Ingrid Surís Serra (infermera i directora de la Residència Mas Moner de
Santa Coloma de Farners), Sra. Mariona Rustullet Tallada (Directora tècnica de
SUMAR SL), Sra. Mariona López Ortiz (Responsable de l´Àrea Jurídica de SUMAR
SL, actuant en qualitat de tècnica especialista en contractació pública).
En data 17 de maig de 2019, es va tornar a reunir la mesa de contractació amb els
assistents que consten a l´Acta i, en representació de l´empresa licitadora, la Sra.
Nuria Comes García. La sessió tenia per objecte la qualificació de la documentació
presentada en el sobre C per la única empresa licitadora que es va personar en el
procediment i que va ser admesa per la mesa reunida en data 25 de març de 2019.
L´informe del comitè d´experts una vegada va realitzar la valoració conforme als
criteris fixats a la clàusula 36 del plec de clàusules administratives particulars, conclou
que el resultat obtingut és de 37 punts.

En data 20 de juny de 2019, la mesa de contractació es va reunir novament per
comprovar la documentació presentada i, un cop revisada, va acordar donar per
complert el requeriment, proposant l´adjudicació del contracte a favor la Fundació
Hospital de Palamós.
Per això es proposa al Patronat l'adopció del següent acord: Adjudicar el contracte de
serveis denominat “Serveis de gerència, direcció tècnica i la gestió dels RH,
administrativa, econòmica i fiscal de la Fundació Palafrugell Gent Gran” de la licitació
01/2019 de Licitacions administratives a favor de la FUNDACIÓ HOSPITAL DE
PALAMÓS, amb CIF G17053596 per import anual del contracte de 208.200,00 euros
(dos-cents vuit mil dos-cents euros (IVA no inclòs)), amb 43.722,00 euros (quarantatres mil set-cents vint-i-dos euros (21% IVA)), i un preu final de 251.922,00 euros (doscents cinquanta mil nou-cents vint-i-dos euros (21% d’IVA inclòs)) i la formalització del
contracte en el termini previst als plecs de clàusules administratives particulars (2 anys
amb la possibilitat d’1 any de pròrroga)”.
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En conseqüència, la mesa va declarar com a proposta més avantatjosa l´oferta
presentada per la Fundació Hospital de Palamós, amb CIF G17053596, acordant
requerir-li l´acreditació de la documentació continguda en el sobre A, així com la fiança
definitiva, en el termini màxim de deu dies, tal com estableix l´article 150.2 de la LCSP.
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La puntuació total obtinguda és: 79,21666667 (puntuació sobre B 42,21666667 i la
puntuació del sobre C, 37).

I perquè així consti signo aquest certificat amb el vistiplau del president, a Palafrugell a
la data que consta a la signatura digital.
Firmado

El secretari
Josep Rovira i Jofre

10:24:34 +02'00'

Vist i plau,
El president
Josep Piferrer Puig
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