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FUNDACIÓ ABEDIS DONABEIDAN PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT ASSITENCIAL 
 
 
Notificació de resolució d’adjudicació a l’adjudicatari 
 

Contracte : Contracte Públic 
Unitat Promotora : Servei de Suport a la 
Gestió 

Tipus : Serveis  
Expedient : BE-2018-4916            Procediment : Obert 

Criteris d’adjudicació: Diversos 
Títol : Serveis per a la implementació de l'eina de cribratge i valoració comuna a totes les 
àrees bàsiques dels ens locals de Catalunya 

 
Senyors, 
 
L’òrgan de contractació, en data 1 d’octubre de 2019, ha dictat resolució que us adjuntem, respecte a 
l’adjudicació del contracte de referència. 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós 
administratiu, d'acord amb l'art. 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació, davant de l'òrgan judicial que sigui competent, en base als criteris de distribució 
competencial i territorial previstos als articles 6 a 14 de l'esmentada Llei. 
  
Potestativament, es pot interposar recurs especial en matèria de contractació previ a la interposició 
del contenciós administratiu, regulat a l’article 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (LCSP), en els llocs establerts a l’article 51.3 (LCSP) en el termini de 
quinze dies hàbils a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 
  
Us trametem adjunt l’informe de valoració d’ofertes, que conté les característiques i avantatges de 
l’oferta de l’empresa adjudicatària determinants del fet que hagi estat seleccionada i, si s’escau, les 
raons per les quals s’ha desestimat la proposta de les altres empreses licitadores. 
  
Així mateix, us comuniquem que, d'acord amb el previst a l’article 153.3 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), el contracte no es podrà formalitzar 
abans que transcorri un termini de 15 dies hàbils comptadors a partir de la remissió de la 
notificació de la resolució d'adjudicació. Finalitzat aquest termini, si fos escaient, es requerirà 
a l'empresa adjudicatària per tal que, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar des del 
dia següent a la recepció del requeriment, formalitzi el contracte. 
 
Atentament, 

 
 
 

 
 

 
Servei de Contractació i Patrimoni 
Direcció de Serveis 
Pg. del Taulat, 266-270, 16a planta l 08019 Barcelona l Tel 93 483 10 00 l Fax 93 483 15 09  
contractacio.tsf@gencat.cat l http://treballiaferssocials.gencat.cat 
 

mailto:contractacio.tsf@gencat.cat
http://treballiaferssocials.gencat.cat/
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 RE06A 

Resolució d'adjudicació del contracte 
 
 

Contracte : Contracte Públic Unitat promotora : Servei de Suport a la 
Gestió 

Tipus : Serveis  
Expedient : BE-2018-4916            Procediment : Obert 
Títol : Servei de consultoria per a la implementació de l'eina de cribratge i valoració 
comuna a totes les àrees bàsiques dels ens locals de Catalunya 
 
 
Antecedents 
 
Per resolució de  l’òrgan que acorda contractar es va aprovar l’expedient de 
contractació del contracte de referència i es va acordar l’obertura del procediment 
d’adjudicació. 
 
En data 12 de setembre de 2019 va tenir lloc la reunió de Mesa de Contractació 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en la qual es va proposar 
l’adjudicació a l’oferta valorada amb la millor relació qualitat-preu. 
 
Les empreses licitadores han obtingut les següents puntuacions totals: 
     

1- FUNDACIÓ AVEDIS DONABEIDAN PER A LA MILLORA DE LA 
QUALITAT ASSITENCIAL, FP : 97.50 punts 

2- IN2, INGENIERIA DE LA INFORMACIÓN SL: 79,90 punts 
 
S’annexa a aquesta resolució l’informe tècnic de valoració d’ofertes, en què 
consten els motius que fonamenten l’assignació de les puntuacions obtingudes. 
 
 

Fonaments de dret 
 
1. S’han acomplert els tràmits legalment establerts per a l’adjudicació d’aquest 

contracte. 
 
2. És d’aplicació l’article 45.1 de la Llei 16/2008, de mesures fiscals i financeres. 
 
3. De conformitat amb el que disposen els articles 150, 151 i 158 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
4. D’acord amb allò que estableix l’article 62 de la mateixa Llei. 
 
5. Vista la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació. 
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 RE06A 

RESOLC: 
 
1. Adjudicar el contracte abans indicat amb les característiques següents: 
 

DADES DE LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ: 
 
Nom de l’entitat: FUNDACIÓ AVEDIS DONABEDIAN PER A LA MILLORA DE 
LA QUALITAT ASSISTENCIAL, FP (G59026716) 
 
Import màxim sense IVA: 75.616,00 €, dels quals: 

 12.714 € pel 2019 

 32.938 € pel 2020  

 29.964 € pel 2021 
 
Import ofert màxim (al 21%): 91.495,36 €, dels quals: 

 15.383,94 € pel 2019 

 39.854,98 € pel 2020  

 36.256,44 € pel 2021 
 
Termini d’execució: De l’1 de juny de 2019, o des de l’endemà de la seva 
signatura si fos posterior, fins al 30 de novembre de 2021 
Termini de garantia: 6 mesos 

 
 
2. Designar com a responsable d’aquest contracte al Coordinador de Programes 

d’Inclusió i Cohesió Social de la Direcció General de Serveis Socials, amb 
l’obligació de desenvolupar les responsabilitats corresponents durant la seva 
execució. 

 
3. Notificar la resolució als licitadors, amb expressió dels recursos procedents, 

d’acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació 
pública i de procediment administratiu. 

 
4. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per la 

seva formalització, d’acord amb el que disposa l’article 151 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
Per delegació, 
 
Francesc Iglesies i Riumalló 
Secretari d’Afers Socials i Famílies 
p.d. (Resolució BEF/573/2006,  d'1 de març. 
DOGC 4592, de 14.03.2006) 
 
Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb 
certificats del Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions 
tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les 
manifestacions de voluntat en suport informàtic". 
 

 


