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Resolució d'adjudicació del contracte del servei d'estudi, anàlisi i obtenció
de dades sobre el conüngut i I'evolució de la informació pública subjecta al
règim de transparència publicada a les seus electròniques i llocs rueb dels
diferents subjectes als quals és aplicable Ia LIei 7912074, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació i bon govern, mantenint la sèrie
històrica de les dades obtingudes des de I'any 2076.
Expedient núm. 2O!8|O!-O

An
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1.. Per resolució de 9 de novembre de 2OI7 es va iniciar I'expedient de
contractació del contracte que figura a l'encapçalament i I'obertura del

procediment obert per a la seva adjudicació.

2. En dala 12 de desembre de 2017 va tenir lloc la reunió de la Mesa de
Contractació, on es va procedir a I'obertura del sobre 1 i a qualificar la
documentació de caràcter general aportada pels licitadors a fi d'acreditar Ia
capacitat i solvència exigida com a requisit per contractar amb el sector
públic.
3. L'única empresa que es van presentar va ser

:

DENOMINACIO EMPRESA
FUNDACIO CARLES PI I SUNYER D'ESTUDIS
AUTONòMICS I LOCALS
Un cop revisada la documentació aportada es va comprovar el següent:

L'empresa que es detalla a continuació va presentar tota la documentació
requerida al sobre número 1 i que s'especifica a I'apartat 11 del Plec de
clàusules administratives particulars que regeixen aquesta convocatòria.
FUNDACI CARLES PI I SUNYER D'ESTUDIS
AUTONòMICS I LOCALS

4. En dates t2 í 14 de desembre de 2017, es va reunir la Mesa de Contractació
per I'obertura i valoració del sobre 2, corresponent a la documentació relativa
a Ia proposició tècnica. L'acta de la reunió de valoració del dia 14 de desembre
es va publicar al Perfil de Contractant de la institució el mateix dia.
La puntuació obtinguda per I'empresa licitadora va ser la següent:

FUNDACIO CARLES
AUTONòMICS I LOCALS

PI I

SUNYER D'ESTUDIS

44 punts
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5. En data 19 de desembre de 2Ot7 va tenir lloc I'acte públic en el que es va
procedir a I'obertura del sobre 3, donant-se a conèixer les ofertes relatives als
criteris d'avaluació automàtica (proposició econòmica), valoració del contingut
del sobre 3, aprovació de la puntuació final obtinguda per I'empresa licitadóra
i proposta d'adjudicació de I'expedient.
L'empresa licitadora va fer la següent oferta econòmica:
DENOMINACIó EMPRESA
OFERTA ECONòMICA
FUNDACIO CARLES PI I SUNYER D'ESTUDIS
34.500,00 €
AUTONòMICS I LOCALS
S'aplica la següent formula, d'acord amb I'Annex 6.8 del plec:

Import de
la oferta 34.500,00€ (IVA exclòs)
Puntuació = [1 - ((34.500

-

34.500)/37.000)] x 52 = 52 punts

La valoració final de I'empresa licitadora, amb la puntuació total puntuació,
la següent

Empresa

Valoració
tècnica

Valoració
econòmica

Total

FUNDACIO CARLES PI I SUNYER D'ESTUDIS AUTONòMICS I LOCALS

44

52

96

és

Fonaments de dret
I. S'han acomplert els tràmits legalment establerts per a I'adjudicació d'aquest
contracte.

II. Un cop computades les anteriors puntuacions, la Mesa de Contractació ha
acordat en data 19 de desembre de 2017 proposar com adjudicatària I'empresa
FUNDACIó CARLES PI I SUNYER D'ESTUbIS AUTONòMICS I LOCALS, CN
tractar-se de I'oferta econòmicament més avantatjosa.
III. Pels motius exposats i de conformitat amb el que disposen els articles 151 i
161 del Text Refós de Ia Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2ott, de 14 de novembre, de conformitat amb les
atribucions que em confereix la Llei 2a/2009, de 23 de desembre, del Síndic de
Greuges i el Reglament d'organització i de règim intern del Síndic de Greuges,
aprovat per resolució de 29 de desembre de 2010, i d'acord amb la proposta
d'adjudicació formulada per la Mesa de Contractació,
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RESOLC:

t.

FUNDACIó CARLES PI I SUNYER D'ESTUDIS
AUTONòMICS I LOCALS, amb CIF G-58302175, el contracte del servei d'estudi,
anàlisi i obtenció de dades sobre el contingut i l'evolució de Ia informació
pública subjecta al règim de transparència publicada a les seus electròniques i
Ilocs web dels diferents subjectes als quals és aplicable la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, mantenint
la sèrie històrica de les dades obtingudes des de I'any 2016 (expedient núm.
2Ot\/Ot-O), pet I'import de 34.500,00€.

Adjudicar

a I'empresa

2. Notificar la present resolució als licitadors

i

publicar-la

al Perfil

de

Contractant.
Barcelona,

1-1-

de 2018

Rafael Ribó
Síndic de greuges
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