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ACTA   DE   CONSTITUCIÓ   DE   LA   MESA   I   D'OBERTURA   DEL   SOBRE   NÚM.   2 
CORRESPONENT  AL  SUBMINISTRAMENT  DE  LA  CABINA  DE  DISCS  PINCIPAL  DEL 
CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DE L'AJUNTAMENT, MITJANÇANT 
ARRENDAMENT PER UN TERMINI DE 36 MESOS AMB OPCIÓ DE COMPRA 

 
 

Lloc 
Data 
Hora 

:  Sala de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona. 

:  7 de gener de 2015 

:  13:00 
 

Assistents: - Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, alcalde, que actua com a president. 
- Sra. M. Àngels Planas i Crous, regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior 

de la Corporació. 
- Sra. M. Glòria Gou Clavera, secretària general de la Corporació. 
- Sra. Rosa Diví Desvilar, viceinterventora accidental de la Corporació. 
- Sr. Eduard Berloso i Ferrer, regidor delegat de Serveis Socials, Cooperació i 

Participació de la Corporació. 
- Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la Corporació, que actua com a 

secretària. 
 
 
Altres assistents: 

 
Sr. David Álvarez Carreño, tècnic de Contractació i Compres 
Sr. Roger Esquena Torrella, de Nextret, SL 
Sr. Paco Berta Müller, cap de secció de Sistemes i Comunicacions 

 
L'objecte  de  la  sessió  és  l'obertura  del  sobre  número  2  que  conté  la  proposició  amb  la 
documentació   relativa   als   criteris   tècnics   que   depenen   d'un   judici   de   valor   de   les 
proposicions presentades en la licitació convocada per adjudicar el subministrament de la 
cabina de discs principal del centre de processament de dades de l'Ajuntament, mitjançant 
arrendament per un termini de 36 mesos amb opció de compra, amb un preu de licitació 
de: 155.000.-€ de pressupost net i 32.550.-€ d'IVA. 

 
La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb la composició prevista a l'acord de 
Ple de l'Ajuntament de Girona de 7 de juliol de 2011, modificat pels acords de Ple de 10 de 
març i 18 de desembre de 2014, i la Secretària llegeix les disposicions legals aplicables, 
especialment l'article 320 del R.D.L. 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP); l'article 21 del R.D. 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP. 

 
La Presidència recorda que la Mesa va ser posposada per avui dia 7 de gener enlloc del 5 
de gener, atesa la manca del quòrum necessari per a la seva constitució. 

 
La Presidència de la Mesa dóna compte que han estat admeses per haver presentat dins 
del termini concedit la documentació requerida posteriorment a l'obertura del sobre número 
1, les empreses: 

 
- BANSABADELL RENTING, SLU 
- NEXTRET, SL 
- PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL 



Un  cop  obert  el  sobre  número  2,  la  Mesa  acorda  fer  tramesa  de  la  documentació  al  Sr. 
Paco Berta Müller, cap de secció de sistemes i comunicacions, per la seva valoració, de 
conformitat amb el que estableix l'article 150.2 del TRLCSP i l'article 25 del RD 817/2009, 
de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP. 

 
La data de l'obertura del sobre número 3 serà el dia 13 de gener de 2015. 

 
Finalitzat  l'acte,  la  Presidència  de  la  Mesa  dóna  per  acabada  la  reunió  a  dos  quarts  de 
dues, de la qual cosa dono fe. 

 
 

El president La secretària 
 
 
 
 
 
 

Carles Puigdemont i Casamajó Berta Gratacós Cubarsí 
 

 
Vocals 

 
 
 
 
 

M. Àngels Planas i Crous M. Glòria Gou Clavera 
 
 
 
 
 

Rosa Diví Desvilar Eduard Berloso i Ferrer 


