Serveis Interns
Contractació i Expropiacions

Ref.: RLP/mij/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 per l’estudi de l’informe de valoració de les ofertes econòmiques (Sobre 3) i
proposta adjudicació.

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 0AA7D61564894AEC8E1AA4BF710FA0EC i data d'emissió 16/06/2021 a les 10:57:13

ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ
Dia:
Hora:
Lloc:

9 de juny de 2021
11:32 h
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. Tomàs Carbonell Vila, interventor general de la Corporació
Sra. Susana Gómez Luri, responsable d’unitat de Provisió, 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. Marisa Isaac Juárez, cap de secció de Contractació i
Expropiacions.

També assisteix per donar suport tècnic la senyora Maria Eugenia López
Astigarraga ,auxiliar administrativa de la unitat de Contractació i Expropiacions.
Es reuneix la Mesa de Contractació formada d’acord amb l’Annex XIX del Plec
de clàusules administratives particulars.
Obert l’acte pel Sr. President, la Mesa estudia l’informe de valoració de les
ofertes, emès pel cap de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria,
en data 4 de juny de 2021, el qual es transcriu a continuació:
“Amb data 1 de juny de 2021 la Mesa de Contractació efectua l’acta d’obertura del sobre
núm. 3 de l’expedient de contractació per adjudicar, pel procediment obert, el servei per
a l’adequació i actualització de la valoració i del contingut dels llocs de treball sense

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Luisa Isaac Juarez - DNI ** (SIG) el dia 14/06/2021 a les 14:35:36 i Marc Ayala Vallvey - DNI ** (SIG) el dia 16/06/2021 a les 09:05:46

comandament de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, per tal que
es pugui examinar i valorar la documentació presentada de conformitat amb l’annex XII
del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen per a aquest contracte.
En aplicació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica previstos a
l’Annex XII del plec de clàusules administratives particulars que regeix per a aquest
contracte en resulta el següent:
1r- En aplicació dels paràmetres per determinar el caràcter anormalment baix de les
ofertes, cap de les ofertes econòmiques presentades podria considerar-se anormal o
desproporcionada.
Núm. licitadors:
Pressupost licitació:

2
80.000,00 €

Introduir ofertes 2 licitadors:
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Plica Oferta
1

55.200,00 €

2

68.000,00

% Diferència
18,82 €

2n.- En aplicació dels criteris de valoració previstos a l’annex XII del plec de clàusules
administratives particulars en resulta el següent:
Pressupost base de licitació (IVA exclòs) : 80.000,00 euros
Plica

Empreses

Import
Puntuació
ofertat IVA
sobre 3
exclòs

1

D'ALEPH INICIATIVAS Y
ORGANIZACIÓN, S.A.

55.200,00

55,00

2

CONSULTORES DE GESTIÓN
PÚBLICA SL

68.000,00

44,64

Plica

Puntuació màxima: 55 punts

Empreses

Import
ofertat IVA
exclòs

Puntuació
sobre 2

Puntuació
sobre 3

Total

1

D'ALEPH INICIATIVAS Y
ORGANIZACIÓN, S.A.

55.200,00

41,00

55,00

96

2

CONSULTORES DE
GESTIÓN
PÚBLICA SL

68.000,00

20,00

44,64

64,64

Conclusió:
L’empresa que ha obtingut una major puntuació d’acord amb els criteris d’adjudicació ha
estat D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, SA, amb 96 punts.“

La Mesa assumeix aquest informe, el qual es publicarà al Perfil de Contractant, i
a continuació, per unanimitat, acorda:
- Proposar a lòrgan de contractació l’adjudicació del contracte del servei per a
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, a
l’empresa D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A., per un import de
66.792,00 € (IVA inclòs), per haver obtingut la millor puntuació, prèvia acreditació
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del compliment del requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei de
contractes del sector públic (en endavant LCSP).
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- Establir l’ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix l’article
150.1 de la LCSP, que és la següent:
Núm. ordre

Núm. plica- Empresa

Puntuació

1

2. D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A.

96

2

3. CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA, SL

64,64

El president de la Mesa, per delegació de l’òrgan de contractació, accepta la
proposta d’adjudicació de la Mesa, per tal que la Unitat de Contractació i
Expropiacions pugui requerir la documentació prèvia a l’adjudicació.
I sense més assumptes a tractar, el Sr. President, dona per finalitzat l’acte, a les
11:40 h, en el 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.
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