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TERCERA PROVA 

 

Segon exercici 

(Consisteix a elaborar un document administratiu o 

diversos, d’acord amb les instruccions del tribunal) 

(Durada: 1 hora) 

 

 

 

 

 

 

Concurs oposició de promoció interna per a proveir cinc places de l’escala general 

d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de 

Catalunya (500-00011/11) 

Torn: promoció interna 

Cos: administradors parlamentaris 

2 de juny de 2017 
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INSTRUCCIONS DEL TRIBUNAL 

 

Els aspirants heu d’elaborar dos documents administratius referents a la contractació 

del servei de manteniment integral i reparació de les instal·lacions de l'edifici del 

Parlament de Catalunya, que és una contractació no subjecta a regulació harmonitzada.  

 

Document administratiu 1 

 

Cal que feu un document d’Excel amb el quadre resum de les puntuacions de les 

diferents empreses que s’han presentat a la contractació.  

Heu de fer servir el model de quadre resum (document annex 1), que és el que heu de 

reproduir amb l’Excel, però amb les dades que heu d’extreure de l’acta d’obertura dels 

sobres C (document annex 2). 

Heu de fer servir les fórmules d’Excel per a obtenir les puntuacions totals. Es valorarà 

l’ús de les fórmules d’Excel i la presentació i correcció del document. 

En la mesura del possible cal que a nivell d’edició l’Excel segueixi el disseny del model 

proposat en el document annex 1. 

Aquest quadre l’heu de fer per a saber quina empresa és l’adjudicatària en haver 

obtingut més puntuació i quines no ho són. 

 

Document administratiu 2 

 

Cal que feu una notificació per mitjà d’un document de Word de l’adjudicació del 

contracte a l’empresa següent:  

o Empresa: Empresa de Serveis, SA 

o Apoderat: Josep Ramon Molins Rodríguez 

o Adreça electrònica: jrmolins@empresa_serveis.com 

Heu de tenir en compte que aquesta empresa és una de les empreses no adjudicatàries. 

Cal que reproduïu amb exactitud el document de notificació de l’adjudicació que 

trobareu en el document annex 3.  

 



Cal que adapteu el contingut del model i canvieu les dades interiors d’acord amb els 

següents paràmetres:  

- El model que teniu com a exemple es dirigeix a l’empresa que ha esdevingut 

adjudicatària. Heu de tenir en compte que en aquest cas es dirigeix a una empresa 

no adjudicatària.  

 

- La contractació que teniu com a model és una contractació subjecta a regulació 

harmonitzada. Heu de tenir en compte que la present licitació no ho és. 

 

- Les dades de la nova contractació són les següents:  

o Contractació: Contractació del servei de manteniment integral i reparació de 

les instal·lacions de l'edifici del Parlament de Catalunya 

o Número d’expedient: 615-00007/11 

o Acord de la Mesa del Parlament en què s’adjudica el contracte: 2 de juny de 

2017  

 

- Les dades econòmiques les heu d’extreure de l’extracte de l’acta (document annex 

2). Heu de tenir present que les dades econòmiques d’aquesta acta no inclouen 

l’IVA.  

 

- L’empresa adjudicatària s’ha de determinar segons els càlculs que realitzeu en el 

document administratiu 1. 

 

 

 

(*) Disposeu del text de la notificació que no forma part de cap quadre (en un altre 

format) en un document de Word en la carpeta que es troba damunt de l’escriptori 

del vostre ordinador. 
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DOCUMENT ANNEX 1 

 

 

QUADRE RESUM DE LES PUNTUACIONS 

 

 
 

NOTA: Aquest és un model amb xifres d’un altre contracte. Heu d’emprar les que es deriven del document annex 2.  
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DOCUMENT ANNEX 2 

 

 

ACTA D’OBERTURA DELS SOBRES C (DOCUMENTACIÓ 

CORRESPONENT A CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUANTIFICABLES 

AUTOMÀTICAMENT) I DE PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DE 

L’OFERTA A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENT 

 

(Extracte) 

Desenvolupament de la sessió 

(...) 

Tercer. El president manifesta el resultat de la qualificació dels sobres B, el 

total del qual és el següent: 

 

 
Empresa 

servicial SL  
Empresa de 

serveis SA 

Serveis 

empresarials 

SLL 

SERV SA 

Puntuació total sobre B 36 26 31,50 28 

 

(...) 

 

Sisè. El president ordena l’obertura dels sobres C i en dona compte del 

contingut: 

Empreses  

licitadores 
PARTIDA 1 

Oferta econòmica amb 

relació al mant. preventiu 

PARTIDA 2 

Oferta econòmica amb 

relació als 

subministraments 

PARTIDA 3 

Oferta econòmica 

manteniment 

correctiu - 

preu/hora tècnic 

Empresa servicial SL 5.600 euros IVA exclòs 5.800 euros IVA exclòs 30,50 euros/hora 

Empresa de serveis SA 6.150 euros IVA exclòs 5.478 euros IVA exclòs 40 euros/hora 

Serveis empresarials 

SLL 
7.250 euros IVA exclòs 5.500 euros IVA exclòs 45 euros/hora 

SERV SA 6.500 euros IVA exclòs 6.200 euros IVA exclòs 30 euros/hora 

 

(...) 

 



 

Desè. Es fan els càlculs de les puntuacions del sobre C: 

Empreses 

licitadores 

PARTIDA 1 

Oferta econòmica 
amb relació al 

mant. preventiu 
(de 0 a 27 punts) 

PARTIDA 2 

Oferta econòmica 
amb relació als 

subministraments 
(de 0 a 6 punts) 

PARTIDA 3 

Oferta Manteniment 
correctiu - preu/hora 

tècnic 
(de 0 a 27 punts) 

TOTAL 

Empresa servicial 

SL 
27,00 5,88 26,57  

Empresa de serveis 
SA 

15,28 6,30 17,30  

Serveis 

empresarials SLL 
18,27 5,98 12,70  

SERV SA 8,95 5,78 27,00  
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DOCUMENT ANNEX 3 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICACIÓ DE L’ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

 

 

Informació sobre l’expedient 

Contractació:  

Contractació dels serveis de manteniment del sistema de 

conferències i votacions del Saló de Sessions, dels sistemes de 

conferències d'altres sales i de la resta d'instal·lacions 

audiovisuals del Parlament 

Número d’expedient: 615-00006/11 

Informació sobre el licitador 

Apoderat:  X 

Empresa: X 

Adreça electrònica: X 

 

 

 

De conformitat amb el que estableix l’article 151.4 del Reial decret legislatiu 3/2011, 

pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP), i en 

la vostra condició de licitador en el procediment licitatori esmentat en 

l’encapçalament, us notifico que la Mesa del Parlament, en data del 16 de maig de 

2017, en la seva condició d’òrgan de contractació, ha acordat d’adjudicar a l’empresa 

que representeu el contracte esmentat en l’encapçalament, ja que ha estat la que ha 

presentat l’oferta econòmica més avantatjosa. 

 

Us trameto adjunt l’informe tècnic de valoració de la documentació inclosa en el sobre 

B, un quadre resum de les ofertes una vegada aplicats els criteris d’adjudicació 

quantificables automàticament i un quadre resum de les ofertes una vegada aplicats 

tots els criteris de valoració que han servit per a fonamentar la damunt dita 

classificació i, alhora, per a determinar, de manera motivada, que la vostra oferta és 

la més avantatjosa. 

 

El contracte s’ha adjudicat per l’import corresponent a la durada de vint-i-quatre 

mesos del contracte d’acord amb els següents paràmetres: 
 

 

 

 



  
21 % 

IVA 

TOTAL 

L’oferta econòmica proposada amb relació al 

manteniment preventiu (partida 1) 
1.000,00 € 210,00 € 

1.210,00 

€ 

L’oferta econòmica proposada amb relació als 

fungibles i al programari que s’ha de 

subministrar (partida 2) 

6.799,00 € 
1.427,79 

€ 

8.226,79 

€ 

L’oferta econòmica proposada amb relació al 

preu per hora del tècnic per al manteniment 

correctiu i altres actuacions (partida 3) 
33,27 €/hora 6,98 € 40,25 € 

 

Així mateix, us comunico que s’ha procedit a notificar l’acord d’adjudicació a la resta 

de licitadors que han participat en aquest procediment i a inserir-lo, en data d’avui, 

en el perfil del contractant, i que la formalització del contracte s’efectuarà una vegada 

transcorregut el termini de quinze dies hàbils des de l’endemà del dia de tramesa de 

la present notificació, sense que s’hagi interposat cap recurs especial ni acordada la 

suspensió del procediment. Atès el que estableix l’article 156.3 del TRLCSP us 

requerirem per a procedir a la formalització del contracte dins del termini dels cinc 

dies següents a la finalització del termini abans dit. 

 

Us trameto adjunta la còpia de la certificació del dit acord i, al mateix temps, poso 

en el vostre coneixement que contra el present acord podeu interposar un recurs 

especial en matèria de contractació en el termini de quinze dies hàbils a comptar des 

de l'endemà de la data de tramesa de la notificació de l’esmentat acord, de 

conformitat amb el que estableixen els articles 44.2 i concordants del TRLCSP, davant 

el Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya (BOPC núm. 69, de 

29 de febrer 2016) o directament, en el termini de dos mesos, un recurs 

contenciósadministratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya. 

 

Atentament, 

 

 

 

 

Xavier Muro i Bas 

Secretari general  

 

Palau del Parlament, 17 de maig de 2017 

 

 


