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Número de Referència: DX5NKR7JHQVC

SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI QUE CONSISTEIX EN LA
REALITZACIÓ D’UN CURS D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES
DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS, EN EL MARC DEL PROJECTE
TREBALL ALS BARRIS
En data 25 de gener de 2017, es constitueix a través de la plataforma Vortal la Mesa
de contractació del servei que consisteix en la realització d’un curs d’atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials, en el marc del projecte
Treball als Barris. Integren la mesa de contractació:
. Presidenta: Cristina Cruz Mas, regidora delegada d’Ocupació.
. Secretari:

Esteve Albàs Caminal, cap del Servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions.

. Vocals:

Josep Maria Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització
Josep Trullàs Flotats, interventor municipal.
José Luis González Leal, secretari general.
Javier Cano Caballero, cap de Servei de Promoció de la Ciutat.

Així s’acorda:
1. Admissió de la documentació administrativa inclosa en el sobre número 1 de
l’única oferta presentada
D’acord amb la diligència emesa pel cap del Servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions el dia 24 de gener de 2016, és procedent admetre purament i simple la
proposició única presentada per l’entitat Fundació Ampans (G08444671 i domicili al
carrer Sant Rafael, 4, 08243 de Manresa) ja que el sobre número 1 conté la documentació
requerida en la clàusula 14a del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
2. Acceptació de l’oferta econòmica presentada (sobre número 2)
S’indica que s’ha portat a terme l’obertura del sobre número 2 (oferta econòmica) de la
proposició presentada per l’entitat Fundació Ampans. S’adjunta el detall del flux
d’obertura de la plataforma Vortal:
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Així mateix, s’accepta l’oferta econòmica formulada per l’entitat licitadora per la
realització del curs que consisteix en la realització d’un curs d’atenció sociosanitària a
persones dependents en institucions socials, en el marc del projecte Treball als
Barris, que ascendeix a un import de 25.400,00 €, exempt d’IVA.
3. Proposta d’adjudicació del contracte
Tenint en compte els punts anteriors i que l’únic element de valoració en aquesta
contractació era l’oferta econòmica (clàusula 18a del plec de clàusules administratives
i de prescripcions tècniques), es proposa l’adjudicació del contracte consistent en la
realització d’un curs d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions
socials, en el marc del projecte Treball als Barris, a favor de l’única oferta
presentada, la de l’entitat Fundació Ampans (G08444671 i domicili al carrer Sant Rafael,
4, 08243 de Manresa), per un import per la realització del curs de 25.400,00 €, exempt d’IVA.

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C
CRISTINA CRUZ MAS
Data :2017.01.25
12:47:49 CET
Raó:Signatura
Lloc : Manresa

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C ESTEVE
ALBAS CAMINAL
Data :2017.01.25
13:32:00 CET
Raó:Signatura
Lloc : Manresa
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