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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ EN LA QUE ES PROPOSA 
CONSIDERAR QUE L’EMPRESA PRIMER CLASSIFICADA EN LA LICITACIÓ PER 
A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ REMOTA 
DELS SISTEMES INFORMÀTICS MUNICIPALS HA RETIRAT LA SEVA OFERTA 
PER NO HAVER COMPLIMENTAT ELS REQUISITS REQUERITS A L’ARTICLE 
151.2 TRLCSP EN TERMINI, I ES PROPOSA L’ADJUDICACIÓ A LA SEGÜENT 
CLASSIFICADA. 

 
 

Lloc: Sala de Junta de Govern Local 
Data: 15 de setembre de 2015 
Hora: 13:45 hores  
 
Assistents:  
President:  Sra. Isabel Muradàs Vazquez,  tinenta d’alcalde de la Corporació 
 
Vocals: - Sr. Eduard Berloso Ferrer, suplent tinenta d’alcalde d’Hisenda i Sostenibilitat  

- Sr. Jacint Paredes Fontan, cap de servei de sistemes i tecnologies de la   
informació.  
 - Sr. Joan Alcalà Quiñones, regidor del grup municipal CIU  
 - Sr. Lluis Pau Gratacós, Secretari general en funcions de la corporació 
 - Sra. Rosa Divi Desvilar, funcionària de serveis econòmics.  

 
Secretària: Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la corporació 
 
Hi és present el senyor David Álvarez Carreño, tècnic del Servei del Contractació i 
Compres. 
     
L'objecte  de  la  sessió  és sotmetre a la Mesa de Contractació la falta de 
complimentació, per part de l’empresa UNITRONICS COMUNICACIONES, SA, del 
requeriment efectuat d’acord amb l’article 151.2 del TRLCSP, i entendre, d’acord amb 
el previst en el  mateix precepte que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a 
sol·licitar la  mateixa documentació al següent licitador per l’ordre en el que hagin 
quedat classificades les ofertes.  
 

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 
sector públic (TRLCSP); l’article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual 
es desenvolupa parcialment la LCSP. 

 

Analitzada la documentació, la Mesa acorda que no s’ha complimentat el requeriment, 
doncs no consta l’aportació de la classificació del contractista ni tampoc que l’empresa 
UNITRONICS COMUNICACIONES, SA estigui al corrent de pagament amb l’Hisenda 
Pública.  



En conseqüència, i d’acord amb l’article 151.2 TRLCSP, s’entén que UNITRONICS 
COMUNICACIONES, SA, ha retirat la seva oferta, i es proposa l’adjudicació del 
contracte de serveis d’administració i gestió remota dels sistemes informàtics a 
NEXTRET SL, per ser la següent empresa classificada, amb 84,37 punts, prèvia 
realització dels tràmits oportuns. 

 

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

 
       Vist i plau 
La secretària      La Presidenta 
  
 
 
Berta Gratacós Cubarsí    Isabel Muradàs Vazquez  
 
 


