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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 3, 
CORRESPONENT AL CONTRACTE DELS SERVEIS DE MONITORATGES PEL 
DESPLEGAMENT DE DIVERSES ACTIVITATS DEL PROGRAMA “RECURSOS 
EDUCATIUS” 
 
 
 
Lloc: Sala de la Junta de Govern Local 
Data: 13 de juliol de 2015 
Hora: 13:00 
 
Assistents:  
President:  Sra. M. Àngels Planas Crous, tinenta d’alcalde de la Corporació  
Vocals: - Sra. Carme Sánchez Nonell, cap del Servei d’Educació 
  - Sr. Joan Alcalà Quiñones, regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública 

 - Sr. Pere Albertí i Serra, regidor del grup municipal CUP-Crida per Girona 
 - Sra. Laia Pèlach Saget, portaveu del grup municipal CUP  
 - Sr. Lluís Pau Gratacós, secretari general en funcions la Corporació 
 - Sra. Glòria Rigau Solé, viceinterventora de la Corporació  

Secretària: Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la corporació 
 
Hi són presents la senyora M. Rosa Mañas i Tulsà, tècnica del Servei de Contratació i 
Compres i el senyor Ramon Llorente Varela, defensor de la Ciutadania. 
 
També hi assisteix la senyora Anna Peñalba Planella, amb DNI: 40.314.594X, en 
representació de l’empresa TOT OCI, SL 
 
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 i la presentació de l’informe de valoració del sobre número 2 de la 
licitació convocada per adjudicar el contracte dels serveis de monitoratges pel 
desplegament de diverses activitats del programa “Recursos Educatius”, per un 
import anual de licitació de LOT 1: 9.076,00€ i LOT 2: 15.446,00€. 
 

La Presidència declara constituïda la Mesa, d’acord amb el decret de l’Alcaldia-
Presidència de composició de la Mesa de Contractació de data 25 de juny de 2015, 
modificat per Decret d’Alcaldia el 7 de juliol 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 
se   tor públic (TRLCSP); l’article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual 
es desenvolupa parcialment la LCSP. 

 
La Presidència de la Mesa dóna compte de l’informe de valoració elaborat 
conjuntament per la senyora Lluïsa Bonal Granés, cap de secció de Serveis Educatius, 
i la senyora Carme Sanchez Nonell, cap del Servei d’Educació. 
  



 
Seguidament s’informa de la valoració atorgada als licitadors:  
 
 

LICITADORS 
 

PUNTUACIÓ SOBRE 2 
(fins a 50 punts) 

SORELLÓ, ESTUDIS AL MEDI AQUÀTIC, SL 
LOT 1: 28 

ASSOCIACIÓ PLAT PROGRAMA LÚDIC 
D’APRENENTATGE TÈCNIC 

LOT 1: 33 
LOT 2: 33 

ARQUEOLÍTIC, SC LOT1: 44 
LOT 2: 44 

ACTIESCOLA, SLU LOT 1: 30 
LOT 2: 30 

TOT OCI, SL LOT 1: 22 
LOT 2: 22 

 
 
 
La Presidència de la Mesa procedeix a l’obertura del sobre núm. 3 a fi de donar-ne 
lectura: 
 

• Oferta núm. 1: presentada per l’empresa SORELLÓ, ESTUDIS AL MEDI 
AQUÀTIC, SL: 

 

PREU ANUAL 

 Preu, IVA exclòs IVA ( 21%) Total 

LOT 1 7.790,00€ 1.635,90€ 9.425,90€ 

 

I de conformitat als següents PREUS UNITARIS (comuns als dos lots): 

- Preu/hora d’activitat ordinària: 30€ (en lletres i xifres), més 6,30€ (en lletres i xifres), 

d'IVA calculat al tipus 21%. 

- Preu/hora d’activitat en diumenge o festiu: 45€ (en lletres i xifres) , més 9,45€ (en 

lletres i xifres), d'IVA calculat al tipus 21%. 

- El preu en concepte de coordinació anual/lot: 200€ (en lletres i xifres) , més 42€ (en 

lletres i xifres), d'IVA calculat al tipus 21%. 

 

 

 



• Oferta núm. 2: presentada per l’empresa ASSOCIACIÓ PLAT PROGRAMA 
LÚDIC D’APRENENTATGE TÈCNIC 

 
 
PREU ANUAL 

 Preu, IVA exclòs IVA (0%) Total 

LOT 1 8.290,00€ 0€ 8.290,00€ 

LOT 2 14.114,00€ 0€ 14.114,00€ 

 

I de conformitat als següents PREUS UNITARIS (comuns als dos lots): 

- Preu/hora d’activitat ordinària: 32€ (en lletres i xifres), més 0€ (en lletres i xifres), d'IVA 

calculat al tipus 0%. 

- Preu/hora d’activitat en diumenge o festiu: 44€ (en lletres i xifres) , més 0€ (en lletres 

i xifres), d'IVA calculat al tipus 0%. 

- El preu en concepte de coordinació anual/lot: 210€ (en lletres i xifres) , més 0€ (en 

lletres i xifres), d'IVA calculat al tipus 0%. 

 

 

• Oferta núm. 3: presentada per l’empresa ARQUEOLÍTIC, SC 
 
 
PREU ANUAL 

 Preu, IVA exclòs IVA ( 21%) Total 

LOT 1 8.778,00€ 1.843,38€ 10.621,38€ 

LOT 2 14.966,00€ 3.142,86€ 18.108,86€ 

 

I de conformitat als següents PREUS UNITARIS (comuns als dos lots): 

- Preu/hora d’activitat ordinària: 34€ (en lletres i xifres), més 7,14€ (en lletres i xifres), 

d'IVA calculat al tipus 21%. 

- Preu/hora d’activitat en diumenge o festiu: 45€ (en lletres i xifres) , més 9,45€ (en 

lletres i xifres), d'IVA calculat al tipus 21%. 

- El preu en concepte de coordinació anual/lot: 200€ (en lletres i xifres) , més 42€ (en 

lletres i xifres), d'IVA calculat al tipus 21%. 



 

 
• Oferta núm. 4: presentada per l’empresa ACTIESCOLA, SLU 

 
 
 
PREU ANUAL 

 Preu, IVA exclòs IVA (21%) Total 

LOT 1 7.678,28€ 1.612,44€ 9.290,72€ 

LOT 2 13.074,30€ 2.745,60€ 15.819,90€ 

 

I de conformitat als següents PREUS UNITARIS (comuns als dos lots): 

- Preu/hora d’activitat ordinària: 29,61€ (en lletres i xifres), més 6,22€ (en lletres i xifres), 

d'IVA calculat al tipus 21%. 

- Preu/hora d’activitat en diumenge o festiu: 41,45€ (en lletres i xifres) , més 0€ (en 

lletres i xifres), d'IVA calculat al tipus 21%. 

- El preu en concepte de coordinació anual/lot: 198,81€ (en lletres i xifres) , més 

41,75€ (en lletres i xifres), d'IVA calculat al tipus 21%. 

 
 

• Oferta núm. 5: presentada per l’empresa TOT OCI, SL 
 

PREU ANUAL 

 Preu, IVA exclòs IVA (21%) Total 

LOT 1 7.348,25€ 1.543,13 8.791,38€ 

LOT 2 13.142,75€ 2.759,58€ 15.902,33€ 

 

I de conformitat als següents PREUS UNITARIS (comuns als dos lots): 

- Preu/hora d’activitat ordinària: 29,75€ (en lletres i xifres), més 6,25€ (en lletres i xifres), 

d'IVA calculat al tipus 21%. 

- Preu/hora d’activitat en diumenge o festiu: 40€ (en lletres i xifres) , més 8,40€ (en 

lletres i xifres), d'IVA calculat al tipus 21%. 



La Mesa acorda fer tramesa de les anteriors ofertes i de l’expedient administratiu a 
l’Àrea d’Educació, per tal que sigui emès l’informe relatiu a la valoració del sobre núm. 
3. 
 
Finalitzat l’acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió a les 13:15 
hores, de la qual cosa dono fe. 
 
La presidenta       La secretària 
 
 
 
M. Àngels Planas Crous     Berta Gratacós i Cubarsí 


