Serveis Interns
Contractació i Expropiacions

Ref.: RLP/cfm/ela
Expedient: 8004330008-2021-0002648
Procediment: Obert
Contracte: Serveis per l’adequació i actualització de la valoració i contingut dels llocs de
treball sense comandament de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms
Assumpte: Mesa de qualificació de la documentació administrativa (Sobre 1) i obertura
dels sobres que contenen la proposta avaluable en base a judici de valor (Sobre 2)

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 BF7A440A4CA248D4A1102D2F7132E077 i data d'emissió 07/05/2021 a les 15:25:47

ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ
Dia:
28 d’abril de 2021
Hora: 11:00h
Lloc: Sessió celebrada a distància a la Sala Virtual de Serveis Interns
Assistents:
President:

Il.ltre. Sr. Marc Ayala Vallvey, Diputat delegat de Contractació
i Expropiacions.

Vocals:

Sra. Pilar Sánchez Peña, secretària general de la Corporació
Sr. Manuel Peralta Cuadrado, cap de secció d’Unitat Gestora
de Fiscalització, en substitució de l’interventor general de la
Corporació
Sra. M. Eugenia Diez Rodriguez, cap de servei de
Planificació i Organització, en substitució del cap de l’Àrea
de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria
Sra. Roser Llorach de la Peña, cap de servei de
Contractació i Expropiacions.

Secretària:

Sra. Concepción Fernández-Montes Catalina, tècnica de
Contractació.

També assisteix per donar suport tècnic la senyora Maria Eugenia Lopez
Astigarraga ,auxiliar administrativa de la unitat de Contractació i
Expropiacions.
Es constitueix la Mesa de Contractació formada d’acord amb l’Annex XIX
del Plec de clàusules administratives particulars.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Concepcion Fernandez-Montes Catalina - DNI ** (SIG) el dia 06/05/2021 a les 08:47:15 i Marc Ayala Vallvey - DNI ** (SIG) el dia 07/05/2021 a les 14:20:08

Dins del termini de licitació s’han presentat 3 licitadors:

Núm.
Plica
1

LICITADORS
NUEVOS TIEMPOS CONSULTORES S.L.
Grup empresarial ( X ) NO ( ) SI ......... «denominació»
D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN,S.A.

2
Grup empresarial ( ) NO ( X ) SI “Grup Daleph” i el conformen les entitats
següents: D’Aleph Iniciativas y Organización, S.A. i D’Aleph Formación, S.L.

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 BF7A440A4CA248D4A1102D2F7132E077 i data d'emissió 07/05/2021 a les 15:25:47

3

CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA SL
Grup empresarial ( X ) NO ( ) SI ......... «denominació»

Es comprova que les 3 pliques contenen la documentació administrativa
del Sobre 1, de conformitat amb els requeriments exigits al plec de
clàusules administratives particulars, i s'acorda admetre’ls a la licitació.
A continuació, es procedeix a l'obertura del Sobre 2, que conté la
documentació avaluable en base a judici de valors, amb el següent
resultat:
Pressupost base de licitació: 80.000,00 euros (IVA exclòs)

Sobre 2: Criteris de judici de valor
1. Projecte de Treball i Metodologia.
Fins a 45 punts amb el següent
desglossament:
A) Estudi proposta per l’execució dels
treballs descrits al Plec de Prescripcions
Tècniques, fins a 12 punts.

Núm.
Plica

B) Per cadascuna de les etapes o fases del
procés, metodologia a utilitzar i previsió
cronològica, fins a 20 punts.

L I C I T A D O R S

C) Implicació dels consultors i del personal
de la Diputació en cada una d’aquestes
etapes i sessions formatives amb
membres de l’Àrea de Recursos Humans,
Ocupació i Emprenedoria, i que es
consideri adequada a les actuacions a
realitzar, fins a 8 punts.
D) A les tasques descrites a la clàusula 3
del Plec de prescripcions tècniques, el
contractista
podrà
afegir-hi
complementàriament les que consideri
necessàries, fins a 5 punts.

1

NUEVOS TIEMPOS CONSULTORES,
S.L.

1. Documentació presentada i a valorar

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Concepcion Fernandez-Montes Catalina - DNI ** (SIG) el dia 06/05/2021 a les 08:47:15 i Marc Ayala Vallvey - DNI ** (SIG) el dia 07/05/2021 a les 14:20:08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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2

D’ALEPH INICIATIVAS Y
ORGANIZACIÓN, S.A.

1. Documentació presentada i a valorar

3

CONSULTORES DE GESTIÓN
PÚBLICA, SL

1. Documentació presentada i a valorar

La Mesa acorda demanar al responsable del contracte que examini i valori
la documentació del sobre núm. 2, d’acord amb els criteris establerts en
l'Annex XI del Plec de clàusules administratives particulars i seguidament
el Sr. President dóna per finalitzat l’acte, a les 11:11 h, del dia i en el lloc
abans indicats, del qual, com a secretària, estenc aquesta acta, que es
publicarà al Perfil de Contractant una vegada aprovada amb la signatura
electrònica del president de la Mesa.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Concepcion Fernandez-Montes Catalina - DNI ** (SIG) el dia 06/05/2021 a les 08:47:15 i Marc Ayala Vallvey - DNI ** (SIG) el dia 07/05/2021 a les 14:20:08

