Acta de reunió de la Mesa de contractació
Exp. 1656/19 (ICGC-2020-00004)
Data de la reunió (08/01/2020)

Assumpte: Acta de exclusió i proposta de declaració de procediment desert
Contracte de serveis
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Expedient: S-1656/19 (ICGC-2020-00004)
Procediment obert
Títol: Servei de recepció i consergeria a les dependències del Centre de Suport Territorial
Pirineus (CSTP) de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
Data: 08 de gener de 2020.
Hora: 09.30 hores.
Lloc: Seu de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Parc de Montjuïc, s/n.
Assistents:
President:

Sr. Xavier Berastegui i Batalla

Subdirector General Adjunt de
Geologia i Suport a la Legalitat.

Vocal:

Sra. Agnès Lladós i Soldevila

Cap de la Unitat del CSTP

Vocal:

Sr. David Sánchez i Carbonell

Cap de l’Àrea de Promoció i Gestió
Comercial

Vocal amb funcions de
control econòmic:

Sra. Tais Arza i Félez

Cap d’Àrea de Gestió Econòmica

Vocal amb funcions
jurídiques:

Sra. Vanesa Benítez Mera

Responsable de Contractació
Administrativa

Secretària:

Sra. Paqui López Ferrero

Tècnica de Contractació
administrativa

Ordre del dia:
1) Exclusió de l’empresa licitadora per falta d’acreditació de la solvència tècnica.
2) Proposar a l’òrgan de contractació declarar desert aquest procediment.

Desenvolupament de la sessió:
1) El President obre la sessió donant lectura de les dades del procediment obert i de l’empresa
proposada com adjudicatària: INV PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES, SL.
2) A continuació, es posa de manifest que una vegada es va realitzar l’avaluació global de les
ofertes, en data 16 de desembre de 2019, es va requerir a l’empresa proposada com
adjudicatària, la documentació acreditativa, entre d’altres, de la capacitat i la solvència
econòmica i tècnica de l’empresa proposada com adjudicatària essent la data màxima de
lliurament d’aquesta documentació el 2 de gener de 2020.
3) En data 18 de desembre de 2019, l’empresa va lliurar la documentació requerida a excepció
del certificat acreditatiu del nivell d’anglès de la persona assignada per prestar el servei de
recepció. En aquest sentit, el PCA preveu que a manca de certificat acreditatiu, l’ICGC té la
possibilitat de realitzar les proves que consideri adients per comprovar el nivell d’anglès.
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4) En data 19 de desembre de 2019, es va realitzar una prova oral de nivell a la persona
assignada per l’empresa licitadora per prestar el servei de recepció. Com a resultat, és va
determinar que la persona esmentada disposa del certificat B1.1. En conseqüència, la
solvència tècnica no queda suficientment acreditada respecte a aquest concepte. No obstant,
es va sol·licitar a l’empresa l’esmena d’aquest apartat, disposant d’un termini de fins al 2 de
gener de 2020 per fer-ho.
5) En la data anteriorment indicada, l’ICGC ha rebut una comunicació per part de l’empresa INV
PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES, SL, en virtut de la qual es posa de manifest
que en aquest moment no poden acreditar tots els requeriments de solvència tècnica.
6) De conformitat amb l’apartat K del PCA, és causa d’exclusió automàtica, la no acreditació de la
capacitat i/o solvència sol·licitades. En conseqüència, l’empresa INV PRESTADORA DE
SERVICIOS INTEGRALES, SL, ha de de ser exclosa de la licitació.
Acords:
1) EXCLOURE de la licitació a l’empresa INV PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES, SL,
per no acreditar la solvència tècnica en relació al personal tècnic destinat a l’execució del
contracte.
2) PROPOSAR a l’òrgan de contractació declarar desert aquest procediment per absència d’altres
ofertes admissibles.
3) Notificar la decisió de la Mesa a l’empresa interessada i la seva publicació en el perfil del
contractant de l’ICGC.
El President aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
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Contra l’acord d’exclusió es pot interposar recurs d’alçada davant el Conseller de Territori i Sostenibilitat en el
termini d’un mes a contar des de l’endemà de la seva notificació.

