ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ, D'OBERTURA
DELS SOBRES A I DE QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
ADMINISTRATIVA QUE CONTENEN

Informació sobre l'expedient
Contractació:

Contractació del servei d'atenció a l'usuari i de gestió
d'instal·lacions de tecnologies de la informació i la
comunicació del Parlament de Catalunya

Número d’expedient: 615-00012/11
Al Palau del Parlament, el dia 5 d’octubre de 2017, a les 11 hores, a la Sala 6
es constitueix la mesa de contractació, formada pels membres següents:

President:

Ferran Domínguez i García, director de l’Oficina de
Contractació, en substitució de Xavier Muro i Bas,
secretari general del Parlament.
Montse
Rovira
i
Sadurní,
coordinadora
de
Pressupostos i Comptabilitat, en substitució de Maria
Guiu i Sallent, oïdora de comptes en funcions del
Parlament.

Vocals:

Francesc Pau i Vall, lletrat del Parlament.
Gemma Menéndez i Cahué, cap del Departament
d’Informàtica i Telecomunicacions.
Enric Camps i Bonany, cap de l’Àrea de Gestió i Control
de Recursos Informàtics.

Secretari:

Yasmina Garcia i Durà, tècnica de contractació.

Desenvolupament de la sessió
Primer. L’objecte d'aquesta sessió és la constitució de la mesa de contractació,
de conformitat amb el nomenament dut a terme per mitjà de l’Acord adoptat
per la Mesa del Parlament el dia 25 de juliol de 2017 i publicat en el BOPC núm.
487 del 31 de juliol de 2017; l’obertura dels sobres relatius a la documentació
Aquest document és una còpia idèntica de l’original signat. Les dades dels licitadors han estat
eliminades en compliment de la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal.
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administrativa (sobres A), i la revisió de la documentació que contenen,
presentada per a optar a l’adjudicació del contracte del servei d'atenció a l'usuari
i de gestió d'instal·lacions de tecnologies de la informació i la comunicació del
Parlament de Catalunya (expedient núm. 615-00012/11).
Segon. Atès que no hi ha cap membre que es consideri afectat per les causes
d’abstenció establertes legalment, i sens perjudici de les possibles recusacions
que poden presentar els licitadors o aquells que hi tinguin un interès legítim, es
considera que es pot prosseguir amb les actuacions previstes.
Tercer. El lletrat llegeix l’anunci de licitació i les disposicions legals aplicables a
l’acte administratiu a què es refereix aquest document, i la secretària dona
compte de la proposició presentada, el detall de la qual és el següent:
1. SII CONCATEL, SL
Registre d’entrada núm. 70220, 70221 i 70222, del 4 d’octubre de 2017.
Quart. El president de la mesa de contractació ordena l’obertura del sobre A, el
lletrat verifica el contingut de la documentació presentada pel licitador i la
secretària el certifica.
Cinquè. Es qualifiquen els documents aportats per l’empresa licitadora, en el
termini establert i en la forma pertinent, d’acord amb el que disposa el plec de
clàusules administratives que regeix aquest procediment de contractació.
Acords
Primer. Declarar constituïda la mesa de contractació, per a l’exercici de les
funcions legalment atribuïdes, en el marc del procediment de licitació del servei
d'atenció a l'usuari i de gestió d'instal·lacions de tecnologies de la informació i
la comunicació del Parlament de Catalunya (expedient núm. 615-00012/11).
Segon. Tenir com a presentada en el procediment de referència l’empresa
esmentada en el punt tercer del “Desenvolupament de la sessió”.
Tercer. Declarar admesa com a licitadora, atès que ha aportat la documentació
requerida en el plec de clàusules administratives en temps i forma, l’empresa
següent:
1. SII CONCATEL, SL
Quart. Fer públic el contingut d'aquesta acta inserint-la en el perfil de
contractant.
Aquest document és una còpia idèntica de l’original signat. Les dades dels licitadors han estat
eliminades en compliment de la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal.
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Una vegada finit l'acte, el president de la Mesa dona per acabada la reunió a les
11 hores i 20 minuts i signa aquesta acta juntament amb la resta de membres
de la Mesa i la secretària, que en dona fe.

Ferran Domínguez i García
Director de l’Oficina de Contractació
President de la mesa de contractació

Montse Rovira i Sadurní
Coordinadora
de
Pressupostos
Comptabilitat.
Vocal de la mesa de contractació

Francesc Pau i Vall
Lletrat del Parlament
Vocal de la mesa de contractació

Gemma Menéndez i Cahué.
Departament d’Informàtica i
Telecomunicacions
Vocal de la mesa de contractació

Enric Camps i Bonany
Yasmina Garcia i Durà
Cap de l’Àrea de Gestió i Control de Tècnica de Contractació
Recursos Informàtics
Secretària de la mesa de contractació
Vocal de la mesa de contractació

Aquest document és una còpia idèntica de l’original signat. Les dades dels licitadors han estat
eliminades en compliment de la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal.
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