Acta de la sessió d'obertura i valoració del sobre G, documentació relativa
als criteris quantificables de forma automáüca, de I'expedient núm. 2OL9103,
de contracüció senrei d'esttrdi, análisi i obtenció de dades sobre el
¡ació pública subjecta al régim de
ectróniques i llocs web dels diferents
.lei L912O14,de 29 de desembre, de
ó i bon govern, mantenint la série
histórica de les dades obtingudes des de l'any 2OL6.
1. Identificació de la sessió
Dia: 13 de desembrede 2018
Lloc: Síndic de Greugesde Catalunya
Hora:10:00a 11:00hores
2. Assistents
Perla mesa de contractació:
Sr.JaumeSauraEstapá,adjunt general,president.
jurídic.
Sra.Mar Molinas Sans,gerent,vocal encarregadade I'assessorament
Sra. Montserrat Rovira Sadurní, coordinadora de pressupostosi comPtabilitat
de I'Oidoria de Comptes del Parlament,vocal suplent d'inten¡enció.
Sr. EugeniCastellóTarida, assessorde suport, vocal.
Sra.Lídia SánchezNúñez, responsablede gesüóeconómica,vocal.
Sra.BibianaBofill Frias,administrativa, secretária.
3. Desenvolupament de la sessió
Amb la válida constitució de la Mesa amb els assistents que consten a
I'apartat 2 d'aquesta acta, es procedeix a I'obertura del sobre C i es fa lectura
de la proposta continguda:

Sunyer,d'Estudis
Autonómics i
Locals

A continuació es procedeix a avaluar l'oferta presentada per l'empresa
licitadora.
3.1Preu:punnraciófins a 51punb.
Esvaloraran les ofertes económiquespresentadespel licitador de la manera següent:

més baix (IVA exclós)i
La máxima puntuació s'atorgaráa l'oferta amb un preu-global
la resta d'ofertesseran puntüades d'acord amb la fórmula següent:
P=Puntuaciómáxima (51punts)x O-/ O"
criteri, O' és I'oferta
b"-p * i" p""tu""iO q[" óUtt t'b*pi.t".qtt" s'avaluaper a -aquest
d'entre totes
de l,empresa que ,'"riá avaluant,i O. ¿i la millor oferta, la més baixa,
les presentades.
Puntuacióobtinguda en aquest apartat:
Oferta
económica Puntuació
(IVA exclós) obtinzuda
FundacióCarlesPi i
Sunyer,D'Estudis
Autonómics i
Locals

35.500,00

51

Valoració final (Total puntuació obtinguda)
Puntuació Puntuació
proposta Puntació
proposta
económica Total
técnica

FundacióCarlesPi t
Sunyer,D'Estudis
Autonómics i Locals

49

51

100

4. Acords
Vista la valoració obünguda per l'empresa licitadora, la Mesa acorda proposar
com adjudicatáriadel éervei el servei d'estudi, análisi i obtenció de dades
sobre eÍ contingut i I'evolució de la informació pública subjecta al régim de
transparéncia publicada a les seus electróniques i llocs web dels diferents
subjeites als [uah és aplicable la LLei t9/20L4, de 29 de desembre, de
traásparéncia, áccés a la informació pública i bon govern, mantenint la série
históiica de les dades obüngudes des de I'any 20t6.), a l'empresa Fundació
Carles Pi i Sunyer, D'Estudis Autonómics i Locals, vista la valoració final
(lVA exclós)'
obtinguda i per import de 35.500,00€
La secretária

El president

BibianaBofill Frias

JaumeSauraEstapá
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