Expedients: 20210818

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Assistents
President: Joan Gené Díaz, Director de Serveis i Recursos de l’Hospital Universitari Sant
Joan de Reus.
Vocal: Pilar Vernet Moya, Directora de Serveis i Recursos de l’Hospital Comarcal de
móra d’Ebre.
Vocal: Xavier Bru Budesca, Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp.
Representant de l’Assessoria jurídica del CatSalut: M. Carmen Lara Marmol, lletrada de
l’Assessoria jurídica del CatSalut; i la seva suplent: Montserrat Batet Fortuny, lletrada
de l’Assessoria jurídica del CatSalut.
Òrgan de control intern: Carles Abelló Pellicer, Director Economicofinancer de Salut
Sant Joan de Reus – Baix Camp.
Secretària de la Mesa de contractació, amb veu però sense vot: Sonia Rivas Rubio,
Tècnica.
Identificació de la sessió
Data: 15 de novembre de 2021
Hora: 11:30h.
Lloc: sessió telemàtica
Desenvolupament de la sessió
La presidència obre la sessió i un cop constituïda la mesa, autoritza a la secretària al
següent:
1. Expedient 20210818, servei de neteja
1.1. Anàlisi de la documentació requerida i proposta d’adjudicació
Desenvolupament de la sessió i acords
Respecte el Lot 1: dependències dels centres adscrits a l’entitat Hospital de Sant Joan de
Reus, SA; Lot 2: dependències del centre adscrit a l’entitat Gestió Comarcal Hospitalària,
SA i Lot 3: dependències dels centres adscrits a l’entitat Fundació Sagessa Salut (en
liquidació):
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S’examina la documentació presentada per l’empresa FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U., en
data 5 de novembre de 2021 mitjançant l’eina de Sobre Digital:
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagi
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’apartat
G.3 del quadre de característiques (respecte del lot 1,2 i 3): Per cada lot presenta
una declaració de responsable amb la relació de personal que es destinarà a
l’execució del contracte juntament amb els corresponents TC2 de cada
treballador.
- Documentació acreditativa de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb
el que s’estableix a la clàusula L del quadre de característiques i clàusula setzena
del plec de clàusules (respecte del lot 1,2 i 3): Per cada lot presenta resguard del
dipòsit de l’assegurança de caució a la Caixa General de Dipòsits, segons les
condicions exposades al Quadre de característiques i el plec de clàusules.
Analitzada l’anterior documentació és considera que es correcta.
A més de la documentació requerida, per cada lot l’empresa aporta la següent
documentació:
o Fotocopia del DNI i escriptura pública d’atorgament de poders a favor del Sr.
P.L.O., que ens indiquen que serà el representant legal que signarà el contracte.
S’analitza la documentació administrativa del sobre A presentada per FERROVIAL
SERVICIOS, S.A.U., i s’observa que la persona signant del DEUC i la declaració de
responsable, és la Sra. P.G.M.
Per poder realitzar el canvi de representació legal que demana l’empresa FERROVIAL
SERVICIOS, S.A.U. en la formalització del contracte, es necessari que s’aporti una
declaració de responsable per part del nou representant legal (Sr. P.L.O.) on faci seva
l’oferta presentada per l’anterior representant legal (Sra. P.G.M.).
En base a l’anterior, i d’acord amb la clàusula 15.3 del plec de clàusules, vist que la Mesa
de Contractació observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de
caràcter esmenable, per unanimitat acorda:
- Primer.- Requerir a la empresa FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U. perquè corregeixi o
esmeni davant la pròpia Mesa de Contractació en el termini màxim de 3 dies
hàbils a comptar del següent a la recepció del requeriment, la següent
documentació que es relaciona, atès que el licitador ha presentat la documentació
que es refereix l’article 150 de la LCSP en el termini màxim assenyalat però
aquesta es presenta incomplerta.
Caldrà que presentin:
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o

Una declaració de responsable per part del nou representant legal on
faci seva l’oferta presentada per l’anterior representant legal.

- Segon.- ADVERTIR-LO que si no esmena amb l’aportació de tota la documentació
assenyalada o ho fa fora de termini, en aquests casos s’entendrà que ha retirat
materialment l’oferta procedint-se a recaptar la mateixa documentació, és a dir,
l’assenyalada als articles 150 al licitador següent, per l’odre que hagin quedat
classificades les ofertes.

Un cop finalitzat l’acte, es dóna lectura al contingut d’aquesta acta que s’ha transcrit, i
s’aprova per unanimitat dels presents.

El secretari

Vist i plau
El president
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