RESOLUCIÓ APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DEL SERVEI DE TRADUCCIÓ I
CORRECCIÓ DE DIVERSOS DOCUMENTS DE LA FUNDACIÓ TICSALUT
NÚM. DE EXPEDIENT: 37‐2020
En Sr. Josuè Sallent Ribes, en la seva qualitat d’òrgan de contractació de la Fundació TICSalut,
per les facultats atorgades pel Patronat de la Fundació
I.

Vist l’expedient instruït per a la contractació de serveis corresponent al contracte
de “SERVEI DE TRADUCCIÓ I CORRECCIÓ DE TEXTOS DE DIVERSOS DOCUMENTS DE
LA FUNDACIÓ TICSALUT”,

II.

Vistos els informes que conformen l’expedient de contractació relatius a la
justificació i idoneïtat del contracte; justificació del pressupost de licitació i valor
estimat del contracte; existència de crèdit; justificació dels criteris de selecció,
adjudicació i condicions especials d’execució i insuficiència de mitjans propis, així
com el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el quadre de característiques
i el Plec de Prescripcions Tècniques de la contractació,

III.

Vist que s’han dut a terme tots els tràmits previs previstos per la normativa
d’aplicació per tal d’entendre completat l’expedient de contractació,

Com a òrgan de contractació, RESOLC
Primer.‐ Aprovar l’expedient de contractació del “SERVEI DE TRADUCCIÓ I CORRECCIÓ DE
DIVERSOS DOCUMENTS DE LA FUNDACIÓ TICSALUT”, amb un valor estimat del contracte de
15.600,00 euros (IVA no inclòs), així com els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i
de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.
Segon.‐ Aprovar la despesa corresponent a aquest contracte, amb la condició suspensiva
què existeixi consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos.
Tercer.‐ Disposar l’obertura del procediment de contractació segons els termes del
procediment obert simplificat i no harmonitzat; amb varis criteris d’adjudicació i amb
tramitació ordinària.
Quart.‐ Ordenar la publicació de la present resolució al Perfil del Contractant i que la
licitació sigui anunciada en la forma i pels mitjans que legalment procedeixin.
Cinquè.‐ Designar com a membres de la mesa de contractació per a l’adjudicació del
Contracte a les següents persones:

‐

PRESIDENT: Silvia Cufi González, Responsable de Desenvolupament Corporatiu.
Victor Barbà Aranda, Tècnic de Comunicació.

‐

VOCALS:

‐

TITULARS

SUBSTITUTS/ES

Senyor Alejandro Santos Juarros,
Responsable Financer
Senyor Robert Rubió, Director Oficina
DPD – Responsable Jurídic
Senyor David Rodriguez Cocinero,
Project Manager
Senyora Susanna Aussó Trias, Project
Manager

Senyora
Eva
Miralles
Campillo,
Administrativa
Senyora Sara Hernández Corbacho, Tècnic
Oficina DPD
Senyor Jesús Berdún Peñato, Project
Manager
Senyora
Carla
Alvarez
Costa,
coordinadora propostes

SECRETARI (amb veu però sense vot): Ester Moreno Puga, responsable de
Recursos Humans. Substituta: Gloria Márquez Nieto, Administrativa Oficina DPD

Sisè.‐ Comunicar aquesta designació als interessats a fi que restin assabentats que
properament se’ls comunicarà el dia i l’hora en què hauran de comparèixer per tal de
constituir‐se en Mesa de contractació.
Setè.‐ Autoritzar a la Mesa de Contractació a gestionar l’obertura i posterior valoració dels
sobres rebuts objecte de la licitació així com les comunicacions pertinents.

Sr. Josuè Sallent Ribes
Director i Òrgan de Contractació
En virtut de l’acord del Patronat de la Fundació TICSalut de 25 de Juliol de 2018
Barcelona, a 07 d’abril de 2020

