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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A L'OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO 3
DE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS ASSOCIATS PER PODER REALITZAR UNA
CONSULTA SOBRE PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2016 MITJANÇANT UNA
PLATAFORMA DE VOT ELECTRÒNIC EN LA PROPERA CONSULTA CIUTADANA.

Lloc        
Data 
Hora 

Assistents: Sr. Eduard Berloso i Ferrer, tinent d'alcalde de la Corporació, que actua com
a president.
Sra. M. Àngels Planas i Crous, regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
de la corporació.
Sr. Pere Alberti Serra, suplent del portaveu del grup municipal ERC-MES-AM
de la corporació.
Sra. Sílvia Paneque Sureda, portaveu del grup municipal PSC-CP de la
corporació.
Sr. Joan Vila Güell, secretari accidental.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la corporació.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la corporació, que actua com a
secretària.
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21 de març de 2016
13:00

També hi és present el senyor Cinto Paredes Fontan, cap del Servei de Sistemes i
Tecnologies de la Informació

: SALA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
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L'objecte de la sessió és l'obertura del sobre número 3 que conté la proposició relativa als
criteris d'adjudicació econòmics, avaluables mitjançant xifres o percentatges de les
proposicions presentades en la licitació convocada per adjudicar la contractació dels
serveis associats per poder realitzar una consulta sobre Pressupostos Participats dels
barris 2016 mitjançant una plataforma de vot electrònic en la propera consulta ciutadana,
per un import de licitació de 35.000,00€ (trenta-cinc mil  euros) IVA exclòs.

La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el Cartipàs Municipal de 29 de
juny de 2015, i la Secretària llegeix les disposicions legals aplicables, especialment l'article
320 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 (TRLCSP) i l'article 21 del Reial Decret 817/2009,
de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP.

Amb caràcter previ la Presidenta de la Mesa dóna compte dels resultats obtinguts pels
licitadors en la valoració del sobre número 2, d'acord amb l'informe tècnic emès pel cap
Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació, el qual s'assumeix per la Mesa en la
seva totalitat.

D'acord amb l'esmentat informe del cap del Servei de Sistemes i Tecnologies de la
Informació excloure la proposta presentada per l'UTE DRET EN XARXA, SLP - ISKRA BIG
DATA SOLUTION, SL perquè es fonamenta en la utilització d'un correu electrònic per cada
votant com a sistema per accedir a la plataforma de vot. Aquest requisit, és a dir,
l'exigència de que cada votant disposi d'una adreça de correu electrònic, suposaria la
discriminació d'una part dels possibles votants (en concret de tots aquells que, per la raó
que sigui, no en tinguin) i no està contemplada en les especificacions del plec de



condicions tècniques, on en el seu punt 3.2 estableix clarament que l'accés a la plataforma
de vot electrònic es farà mitjançant les credencials de vot que l'Ajuntament farà arribar per
correu postal al domicili del ciutadà (el que consta en el padró d'habitants). El fet de que en
aquest concurs NO es permetia la presentació de variants en la solució proposada, fa que
no es pugui admetre aquesta oferta i que per tant hagi de ser exclosa. D’aquesta manera
s’han pronunciat les resolucions del TACRC de 29 novembre, 208/2014, de 14 de març,
490/2014, de 27 de juny i 763/2014, de 15 d'octubre que recullen, que és exigible que les
proposicions s'ajustin en la seva descripció tècnica al contingut del plec de prescripcions
tècniques o documents contractuals de naturalesa similar en la mesura en què en ells
s'estableixen les característiques i condicions de la prestació objecte del contracte, sense
que sigui necessari que el plec de clàusules administratives particulars prevegi
expressament l'exclusió d'aquelles ofertes que no s'ajustin al plec de prescripcions
tècniques. També la Resolució  551/2014 del TACRC de 18 de juliol recull que, “és
innegable que la falta de compliment d'alguna de les condicions tècniques establertes en
els documents que regeixen la licitació ha d'aparellar l'exclusió del licitador, perquè això
suposaria la impossibilitat d'executar el contracte en els termes i amb les condicions
prèviament fixades per l'Administració i acceptats pel licitador en presentar la seva oferta”.

En conseqüència la Mesa acorda l'exclusió de la proposta presentada per l'UTE DRET EN
XARXA, SLP - ISKRA BIG DATA SOLUTION, SL.

La Presidència de la Mesa dóna compte de l'informe de valoració emès pel senyor Cinto
Paredes Fontan, cap  del Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació.

La Mesa acorda fer tramesa de les anteriors ofertes i de l'expedient administratiu al cap del
Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació, per tal que s'emeti l'informe de les
proposicions econòmiques així com la valoració de les mateixes.

La Presidenta de la Mesa ordena l'obertura del sobre número 3, donant a conèixer el seu
contingut:

EMPRESA TOTAL VALORACIONS 

SCYTL SECURE ELECTRONIC VOTING
SA

DIALOGA CONSULTORES SL

DRET EN XARXA SLP - ISKRA BIG
DATA SOLUTION SL

  1.

  2.

  3.

Funcionalitat
Seguretat i prestacions
Qualificació equip de treball i pla
d'implementació del projecte

Funcionalitat
Seguretat i prestacions
Qualificació equip de treball i pla
d'implementació del projecte

 12,00
 28,00
 5,00

 10,00
 11,00
 0,00

  45,00
punts

  21,00
punts

   0,00
punts

PROPOSTA EXCLOSA.

signada pel Sr. Ramon Barriga Molina, amb DNI 46536818K, en
representació de l'empresa SCYTL SECURE ELECTRONIC VOTING
SA, pel preu de 32.999,00 Euros, IVA exclòs.

signada pel Sr. Rafael Pineda Madrazo, amb DNI 28612337S, en
representació de l'empresa DIALOGA CONSULTORES SL, pel preu de
33.950,00 Euros, IVA exclòs.

* Oferta núm. 1: 

* Oferta núm. 2: 



Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a un quart de dues
del migdia i signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dóna fe.

Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

Eduard Berloso i Ferrer

Vist i plau
El president


