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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 1 DEL 
SERVEI D’ATENCIÓ I INFORMACIÓ AL VISITANT I EXECUCIÓ DEL SERVEI 
EDUCATIU DEL MUSEU D’HISTÒRIA DE GIRONA 
 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local 
Data: 4 de maig de 2015 
Hora: 10:15 hores 
Assistents:  

- President:  Sr. Jordi Fàbrega i Vila, primer tinent d’Alcalde   
- Vocals: - Sra. M. Àngels Planas i Crous, regidora d’Hisenda i Gestió Municipal  

- Sr. Narcís Casassa Font, cap de Cultura 
- Sra. M. Glòria Gou Clavera, secretaria de la Corporació  
- Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació 

- Secretària:  Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la Corporació 
 
L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre núm. 1 de la 
licitació del contracte per adjudicar els servei d’atenció i informació al visitant i 
execució del servei educatiu del Museu d’Història de Girona, per un import anual de 
licitació de 68.358,03€ 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. 

Han participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en 
la forma pertinent: 
 

- ZÈNIT CULTURA, SCP 
- ICONO SERVEIS CULTURALS 
- ITINERART, SL  

 
Tot seguit, la presidència ordena l’obertura del sobre núm. 1 i la Mesa procedeix a la 
qualificació de la documentació administrativa acreditativa de la personalitat jurídica, 
capacitat d’obrar, apoderament i solvència econòmica financera, tècnica i professional 
dels licitadors i demés requisits a què es refereix l’article 146.1 del TRLCSP, així com 
de la demés documentació exigida en el plec de clàusules administratives i 
econòmiques particulars reguladores de la licitació. 
 
En conseqüència, i d’acord amb la clàusula XVII.2 del Plec de clàusules 
administratives particulars reguladores de la contractació, la Mesa acorda concedir a la 
següent empresa un termini no superior a tres dies hàbils per tal que aporti la següent 
documentació:   
  
 



ZENIT CULTURA, SCP 
 

- La Declaració responsable per licitar d’acord amb el model que consta en el plec de 
clàusules administratives particulars (annex núm. 2 del PCAP). 
 
Finalitzat l'acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 10:30h i 
signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dóna fe. 
   
 
El president      La secretària 
 
 
 
Jordi Fàbrega Vila     Berta Gratacós Cubarsí 
 
Vocals, 
 
 
 
M. Àngels Planas Crous    Narcís Casassa Font 
 
 
 
 
M. Glòria Gou Clavera    Carlos Merino Pons   
   
 


