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Contractació-20 
DA/mg 
Núm. Exp.: 2015/2022 

 
 
 
Acta de la sessió de la Mesa de Contractació per l’obertura dels sobres B de la 

contractació del servei de gestió integral del manteniment i vigilància dels 

desfibril·ladors del programa “Girona, territori cardioprotegit” (Pm05) , referits a 

la documentació tècnica relativa als criteris de valoració de les ofertes 

dependents d’un judici de valor 

 

 

Identificació de la sessió 

Contracte: servei de gestió integral del manteniment i vigilància dels desfibril·ladors 

del programa “Girona, territori cardioprotegit” (Pm05) 

Procediment licitatori: obert             Tramitació: ordinària 

Data: 13 de setembre  de 2016                      Horari: de les 8.30 a les 9.00 hores 

Lloc: Sala del Consell Rector de Dipsalut (c/ Pic de Peguera, 15, de Girona) 

 

Ordre del dia 

1. Constitució de la Mesa de Contractació 

2. Obertura dels sobres B 

 

Assistents 

Es constitueix la Mesa de Contractació, formada pels membres indicats a la clàusula 

13.1 del plec de clàusules administratives particulars, regulador d’aquest contracte, 

amb l’assistència de les següents persones:   

Com a presidenta:  
 

 La Sra. Ester Ruiz de Morales, tècnica de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la 

Salut i qualitat de vida, en substitució del sr. Pau Batlle i Amat, cap de l’Àrea de 

Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de Dipsalut. 
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Com a vocals:  

  

 El Sr. David Àlvarez Carreño,cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica 

de Dipsalut, en substitució del sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari de Dipsalut. 

 La Sra. Maria del Mar Domènech Sistané, Cap de secció de Comptabilitat de 

Diputació de Girona, en substitució de la  Sra. Núria Josa, interventora de 

Dipsalut. 

 El Sr. Alex Morales Moliner, tècnic de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut 

i Qualitat de vida. 

 

 
Com a secretària 

  

 La Sra. Marta Gimeno Mené, tècnica de contractació de Dipsalut 

 

Representants o mandataris verbals de les empreses licitadores assistents a 
l’acte: 

 La Sra. Belén Aceituno, amb DNI 43721939C, en nom i representació de 
l’empresa Fundación SSG, amb NIF G-90029299 

 

Desenvolupament de la sessió 

1. La presidència obre la sessió i dóna per constituïda la Mesa de Contractació, 

conforme el disposat a la clàusula 13.1 del Plec de clàusules administratives 

particulars del contracte de referència, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel 

qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes del sector públic, i d’acord amb 

l’apartat 10è de la DA2a del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara en endavant, 

TRLCSP). 

2. Seguidament, es dóna coneixement al públic del número de proposicions rebudes i 
el nom dels licitadors, que d’acord amb el certificat emès pel secretari de Dipsalut són 
els següents: 

Empreses licitadores Núm.  NIF Núm. registre 

d’entrada 

Data 

1) Fundación SSG G-90029299 RE 16/3048 17/08/2016 
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Es va atorgar a la citada empresa termini d’audiència per esmenar la documentació 

administrativa aportada en quant a la solvència tècnica i econòmica. Es presenta en 

temps i forma, acreditant el compliment dels requisits establerts en les clàusules 

administratives 11 i 12 A del Plec regulador d’aquest contracte en concordança amb 

l’article 146 del TRLCSP. 

S’informa que, qualificada la documentació administrativa presentada en els sobres A 
de les proposicions, no s’exclou a cap empresa participant en la licitació.  

3. Es procedeix a continuació a l’obertura dels sobres B de les proposicions, referits a 
la documentació tècnica relativa als criteris de valoració de les ofertes dependents 
d’un judici de valor. 

Prèviament, la presidència ofereix als assistents la possibilitat de comprovar que els 
sobres es troben en idèntiques condicions en que van ser lliurats, de conformitat amb 
el que estableix l’article 83.2 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de contractes de les administracions públiques. 

Atès que, un cop examinada la validesa formal de la documentació tècnica, no s’hi 
troba cap mancança ni incorrecció, seguidament, la presidència ordena el trasllat de la 
documentació a l’àrea gestora de contracte perquè emeti l’informe tècnic de valoració 
de les ofertes en la major brevetat possible. 

I sense més assumptes per tractar, la presidència aixeca la sessió a l’hora indicada a 
l’encapçalament, de la qual, com a secretària i per deixar-ne constància, estenc 
aquesta acta. 

 

 

La secretària de la  Mesa                                Vist i plau 

                                                                       La presidenta de la Mesa de Contractació 

Sra. Marta Gimeno Mené                                Sra. Ester Ruiz de Morales 


