Expedient: Proc_Ob_05_2019
Contracte: públic de serveis
Procediment: obert
Criteris d’adjudicació: diversos
Assumpte: Contracte que té per objecte el servei de manteniment continuat i
d’actuacions de desenvolupament evolutiu dels sistemes d’informació del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya.

ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE A
Identificació de la sessió
Data: 12.11.2019
Horari: 11:15
Lloc: carrer dels Vergòs, 36-42, Barcelona. Planta -1, sala 1
Assistents
Nom
Mariano Torrecilla Blázquez

Càrrec mesa
President

Sandra Sureda i Masmartí

Vocal (suplent)

Joan Nicolás i Machado

Vocal

Maria Guiu i Sallent
Carme Fita i Caba

Interventora
Secretària i vocal

Càrrec persona
Responsable
de
prestadors de serveis de
comunicació audiovisual
Cap
d’unitat
de
l’observatori
Personal del servei de
tecnologies i sistemes
d’informació
Interventora
Cap de l’Àrea Jurídica

Ordre del dia
1. Constitució de la Mesa
2. Obertura i examen del sobre A (documentació administrativa) del licitador
3. En el seu cas, relació d’esmenes
Desenvolupament de la sessió
El president de la mesa inicia la sessió donant la benvinguda als assistents i
informant de l’objecte de la reunió. A continuació, dóna per vàlidament constituïda la
mesa, integrada pels membres abans esmentats, fent l’aclariment següent:
Que la senyora Sandra Sureda i Masmartí, assisteix com a vocal suplent de la
senyora Neus Riera i Mestre, d’acord amb la Resolució Presidència número PR
27/2019, de data 8 de novembre de 2019.
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A continuació, abans de procedir a l’obertura del sobre A, s’informa del motiu pel qual
no es va poder obrir en la reunió de la mesa del passat dia 7 de novembre. Per
justificar-ho, s’aporta a la mesa una còpia de correu electrònic, de data 7 de
novembre, de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa, mitjançant el qual informen que revisada l’eina d’auditoria s’ha
comprovat que només ha aplicat credencials la Sra. Fita, i que no hi ha traça de que
el custodi Sr. Torrecilla hagi aplicat credencials, possiblement perquè ho ha intentat
després de les 10:00h, o perquè no hagi premut el botó “aplicar credencials”. Per això
li ha aparegut el missatge que no pot visualitzar la documentació.
Seguidament els dos custodis de la licitació, la senyora C. Fita i el senyor M.
Torrecilla, procedeixen a aplicar les credencials per obrir el sobre digital corresponent
a la documentació administrativa (sobre A) del licitador OESÍA NETWORKS, SL.
Un cop obert el sobre A i examinada la documentació, els membres de la Mesa
consideren que l’empresa licitadora OESÍA NETWORKS, SL, ha d’esmenar el
següent:
En la DECLARACIÓ DEL COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS
A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE, cal identificar la persona o persones amb els
coneixements i l’experiència a que fa referència l’apartat G.3 del quadre de
característiques del contracte.
D’altra banda, atès el que s’estableix a l’article 82 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, referent al termini de vigència i revisió de
les classificacions, cal comprovar la vigència de la classificació de la societat
licitadora en el ROLECE.
A continuació la mesa, per unanimitat,
Acorda:
Atorgar a la societat OESÍA NETWORKS, SL, un termini de tres dies hàbils per
esmenar la documentació assenyalada, d’acord amb allò que s’estipula a la clàusula
dotzena del plec.
Finalment, el president aixeca la sessió a les 11:55 hores, de la qual com a
secretària, estenc aquesta acta.
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Vist i plau,
El president
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