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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ CORRESPONENT AL CONTRACTE DE 
SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ REMOTA DELS SISTEMES INFORMÀTICS 
MUNICIPALS 

 
 

Lloc: Sala de Junta de Govern Local  
Data:  20 de juliol de 2015 
Hora: 13:35 hores 

 
Assistents:  
Presidenta:  Sra. M. Àngels Planas Crous tinenta d’alcalde de la Corporació 
Vocals:  - Sr. Joan Alcalà Quiñones regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública 
   - Sr. Cinto Paredes Fontan cap de Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació 

    - Sr. Pere Albertí Serra regidor del grup municipal ERC  
    - Sra. Míriam Pujol Romero regidora del grup municipal C’s 
    - Sr. Lluís Pau Gratacós, secretari general en funcions la Corporació 
    - Sr. Carlos Merino Pons interventor de la Corporació  

Secretària: Sra. Berta Gratacós Cubarsí funcionària de la Corporació 
 
Hi és present la senyora M. Rosa Mañas Tulsà, tècnica del Servei de Contractació i Compres. 

 
L'objecte  de  la  sessió  és proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte 
dels serveis d’administració i gestió remota dels sistemes informàtics municipals, a favor de 
l’empresa que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

 

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. 

Obert l’acte, la Secretària de la Mesa dóna lectura de la clàusula XIX del Plec de clàusules 
administratives particulars reguladores de la licitació, relativa als criteris d’adjudicació. 

Seguidament, es procedeix a la lectura de l’informe tècnic de valoració de la proposició 
presentada, donant a conèixer la puntuació obtinguda per les empreses licitadores: 

 

LICITADORS 
VALORACIÓ 

SOBRE 2   
(fins a 45 punts) 

VALORACIÓ 
SOBRE 3 

(fins a 55 punts) 
TOTAL 

SPECIALIST COMPUTER CENTRES, SL 
(SCC, SL) 29,30 47,82 

77,12 

UNITRONICS COMUNICACIONES, SA 42,40 54,35 96,75 
NexTReT, SL  35,60 48,77 84,37 

 
La Mesa dóna la seva conformitat, assumint i aprovant el contingut de l’informe de valoració 
emès pel cap del servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació, senyor Cinto Paredes 
Fontan, el 14 de juliol de 2015, on es proposa, a l’òrgan de contractació, l’adjudicació a favor 



de l’empresa UNITRONICS COMUNICACIONES, SA , per haver presentat l’oferta econòmica 
més avantatjosa. 

 

Finalitzat  l'acte,  la  Presidència  de  la  Mesa  dóna  per  acabada  la  reunió a les 13:40                        
del migdia, de la qual cosa dono fe. 
 
 
 
       Vist i plau 
La secretària      La presidenta 
  
 
 
Berta Gratacós Cubarsí    M. Àngels Planas Crous  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
       
    
  
                                                              
 
 


