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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DE 
L’ESTUDI “PLA ESTRATÈGIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ DE GIRONA I 
EL SEU ENTORN URBÀ” RELATIVA A L’ADJUDICACIÓ 
 

 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local 
Data:  30 d’abril de 2015 
Hora: 13:30 hores 

 
Assistents:  
Presidenta: Sra. Marta Madrenas Mir, tinenta d’alcalde de la Corporació 
Vocals: - Sr. Eduard Berloso Ferrer, regidor de Serveis Socials 

 - Sr. Josep Quer Carbonell, cap d’Ocupació, Empresa i Turisme 
 - Sr. Lluís Pau Gratacós, vicesecretari de la Corporació 
 - Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació 

Secretària: -Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la Corporació 
 

Hi assisteix la senyora Obdúlia Gutiérrez Jaramillo adscrita a l’Àrea d’Ocupació, 
Empresa i Turisme. 
  
L’objecte de la sessió és proposar l’adjudicació dels serveis per a la realització de 
l’estudi “Pla estratègic de promoció econòmica i ocupació de Girona i el seu entorn 
urbà”, a favor de l’empresa que hagi presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa ”, per un import de licitació de 52.066,120€, IVA exclòs. 

La Presidència declara constituïda la Mesa, d’acord amb el decret de l’Alcaldia-
Presidència de composició de la Mesa de Contractació de data 11 de març de 2014 i 
modificat per acord de Ple el 18 de desembre de 2014, 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); l’article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual 
es desenvolupa parcialment la LCSP. 

Obert l’acte es fa referència a l’acta del dia 24 d’abril de 2015 en la que es va acordar 
sol·licitar informe complementari vist que 4 de les 5 empreses licitadores quedarien 
excloses degut a la inclusió de documentació del sobre número 3 en el sobre número 
2, la Mesa demana informe complementari per tal de veure si existeix alguna 
possibilitat de no excloure’ls en base al principi de lliure concurrència i selecció de 
l’oferta econòmicament més avantatjosa.   

D’acord amb l’informe de 29 d’abril de 2015, emès per la cap del Servei de 
Contractació i Compres, senyora Berta Gratacós Cubarsí on s’informa favorablement 
de l’exclusió en base al principi d’igualtat dels licitadors ja que el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars preveu explícitament l’exclusió del procediment de licitació 
d’aquells licitadors que incorporin en el sobre número 2 documentació que hagi de ser 
objecte d’avaluació posterior i que  correspongui al sobre número 3. Així com  al fet 
que el TSJCE ja ha manifestat en moltes ocasions que el principi d’igualtat de tracte 
entre els licitadors ha d’existir tant en el moment de presentar les seves ofertes com al 
de ser valorades per l’òrgan de competent.  

En conseqüència la Mesa assumeix el contingut dels informes de 21 d’abril de 2015, 
emès pel cap d’Ocupació, d’Empresa i Turisme, senyor Josep Quer Carbonell; així 



com el de 27 d’abril de 2015, emès per la cap del Servei de Contractació i Compres, 
Berta Gratacós Cubarsí, i acorda l’exclusió de les empreses: CLUSTER 
DEVELOPMENT S.L., TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS AVANÇATS I NOUS 
SERVEIS, S.L. (TRANS S.L.),  NEÒPOLIS CONSULTORIA SOCIOPOLÍTICA S.L. i 
FUNDACIÓ PRIVADA ASCAMM Centre Tecnològic.  

Així mateix i d’acord amb l’informe de 21 d’abril de 2015, emès pel senyor Josep Quer 
Carbonell, cap d’Ocupació, Empresa i Turisme, es procedeix a la lectura de les 
puntuacions del sobre número 3 referent als criteris econòmics i aquells avaluables 
mitjançant fórmules d’acord amb la clàusula XX, apartat A) de l’única empresa 
admesa: 

VALORACIÓ  
 

BALDRIIK & MUNITZ, SL 
 

A. Criteris avaluables mitjançant fórmules 75 punts 

B. Criteris que depenen d’un judici de valor 9 punts 
TOTAL PUNTUACIÓ 84 PUNTS 
 
La Mesa dóna la seva conformitat, assumint i aprovant el contingut del l’informe de 21 
d’abril de 2015, pel senyor Josep Quer Carbonell, cap d’Ocupació, Empresa i Turisme, 
i proposa l’adjudicació a favor de BALDRIK & MUNITZ, SL. 

 

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

 
La presidenta      La secretària 
 
 
 
Marta Madrenas Mir     Berta Gratacós Cubarsí 
 
vocals,  
 
 
 
Eduard Berloso Ferrer    Josep Quer Carbonell  
 
 
 
 
Lluís Pau Gratacós     Carlos Merino Pons 


