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Ref.: RLP/nsa
Expedient: 8004330008-2019-0003293
Contracte: Formació per el projecte capacitació professional en atenció sociosanitària a
persones dependents en institucions socials, lots 1 i 2
Assumpte:. Obertura sobre únic

ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 30644521894C4D3EA0515A38BA34A62B i data d'emissió 01/07/2019 a les 15:00:05

Codi de verificació: fa309fd1-fc68-45d5-b8fe-e0ac812a7e6c
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=fa309fd1-fc68-45d5-b8fe-e0ac812a7e6c

Serveis Interns
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

Dia:
Hora:
Lloc:

26 de juny de 2019
10:30
Sala Julio Antonio

Assistents:
President:

Il.ltre. Sr. Àlvaro Gisbert Segarra, diputat
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

Vocals:

Sra. Pilar Sánchez Peña, secretària general de la Corporació

delegat

de

Sr. Tomàs Carbonell Vila, interventor general de la Corporació
Sra. Marta Maymus Colomar, en substitució del cap d'àrea de
Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria.
Sr. Antoni López Delclòs, responsable d'unitat gestora de Suport
a les Persones
Sra. Roser Llorach de la Peña, cap de servei de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions
Secretària:

Sra. Esther Esteve Candalija, tècnica de Contractació

En el Palau de la Diputació de Tarragona, en data i hora a dalt indicades, es
constitueix la Mesa de Contractació formada d’acord amb l’annex XIX del Plec de
clàusules administratives particulars, per a procedir a l’obertura del sobre únic
(documentació administrativa i criteris d’adjudicació valorables de forma
automàtica) de la única oferta presentada, que és la següent:
Plica
núm.
1

Lots als quals licita

Licitador
ASSOCIACIÓ PER A LA FORMACIÓ I SERVEIS
SOCIALS

Lot 1 i Lot 2
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Esther Esteve Candalija - DNI ** el dia 27/06/2019 a les 16:14:17, CPISR-1 C Maria Rosario Llorach de la Peña el dia 28/06/2019 a les 10:21:24,
CPISR-1 C Antoni Lopez Delclos - DNI ** el dia 28/06/2019 a les 12:51:33, CPISR-1 C Marta Maymús Colomar el dia 28/06/2019 a les 13:02:53, CPISR-1 C Tomas Carbon

Signat per: Núria Santos Ariño - DNI 39882268S
Càrrec: AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE GESTIÓ
Data: 01-07-2019 15:06:43
Comentari: Diligència per fer constar que el document original s'ha signat al gestor
documental

Signat per: Pilar Casellas Miró
Càrrec: ADMINISTRATIU/IVA
Data: 01-07-2019 15:08:48
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1.- Proposta econòmica:
 Preu unitari part teòrica 5,96 €/h/alumne
 Preu unitari part pràctica 2,5 €/h/alumne
2.- Experiència de l’entitat en impartir i gestionar a través de la plataforma
de Gestió Integrada d’Accions (GIA) del SOC cursos de formació
professionalitzadora validables com a certificat de professionalitat
diferents a l’especialitat concreta d’aquest Plec: 12 anys
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En acte públic, es procedeix a l'obertura del sobre únic del licitador presentat,
que conté la documentació exigida en els plecs que regeixen aquesta
contractació, amb el resultat següent per als dos lots pels quals presenta oferta:

3.- Experiència de l’entitat en la impartició específica del curs de formació
professionalitzadora SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones
dependents en institucions socials, validable com a certificat de
professionalitat: 28 cursos
4.- Experiència de l’entitat licitant en la gestió de programes d’ocupació i/o
formació adreçats a col·lectius amb especials dificultats d’inserció (dones,
majors de 45 anys, persones amb disminució, joves menors de 30 anys o
persones amb risc d’exclusió social): 12 programes
5.- Compromís de contractació o inserció d’alumnes que obtinguin el
certificat d’aprofitament/de professionalitat: Inserció d’ 1 alumne
6.- Proposta de material formatiu.
 Material formatiu està enquadernat o és en format llibre
 Material formatiu a més d’estar estructurat d’acord amb els continguts
establerts a la normativa d’aplicació al certificat de professionalitat
conté apartats complementaris o d’ampliació dels continguts
obligatoris
 Es presenten recursos formatius complementaris al contingut
necessari establert al Reial Decret de la formació del certificat de
professionalitat
 El material formatiu conté aclariments o explicacions complementàries
als textos, exemples.
7.- Metodologia.
 Es tenen en compte les característiques específiques del col·lectiu
dels alumnes, plantejant diferents metodologies depenent de diferents
possibles col·lectius.
8.- Seguiment de les persones participants.
 Es proposen aspectes de millora o de seguiment complementaris a
les avaluacions, es realitzen tutories grupals de seguiment i tutories
individuals quan els alumnes ho requereixen:
9.- Avaluació dels alumnes.
 Avaluació de l’assoliment dels objectius formatius al finalitzar cada
mòdul amb retorn individual als alumnes i global al grup:
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El Sr. President demana al responsable del contracte què examini i valori la
documentació presentada per l’empresa, d’acord amb els criteris establerts en
l'annex XII del Plec de clàusules administratives particulars i seguidament dóna
per finalitzat l’acte, a les 10:40 h, del qual, com a secretària, estenc aquesta acta,
que es publicarà al Perfil de Contractant una vegada signada per tots membres de
la Mesa assistents.
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10.- Pràctiques. Compromís amb un mínim de 15 alumnes
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