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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2, 
CORRESPONENT ALS SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ REMOTA DELS 
SISTEMES INFORMÀTICS MUNICIPALS 
 
 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local 
Data: 29 de juny de 2015 
Hora: 13:00 
 
Assistents:  
Presidenta: Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap del Servei de Contractació i Compres. 
Vocals: - Sra. Rosa Diví Desvilar, lletrada de Serveis Jurídics 

 - Sr. Jacint Paredes Fontan, cap de Sistemes i Tecnologies de la Informació 
 - Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació 

Secretària: -Sra. M. Rosa Mañas Tulsà, funcionària de la Corporació 
 
Hi assisteix el senyor Paco Berta Müller, cap secció de Sistemes i Tecnologia de la 
Informació 
 
També hi és present la senyora Carme Sala López, amb DNI: 40.300.558-G, en 
representació de l’empresa SPECIALIST COMPUTER CENTRES, SL (SCC, SL)  
 
L'objecte  de  la  sessió  és  l’obertura del  sobre  número 2 que conté la proposició 
relativa als criteris tècnics que depenen d’un judici de valor de les proposicions 
presentades en la licitació convocada per adjudicar els serveis d’administració i gestió 
remota dels sistemes informàtics municipals, per un import anual de licitació de 
120.000,00€ + 25.200€ en concepte d’IVA 
 

La Presidència declara constituïda la Mesa, d’acord amb el decret de l’Alcaldia-
Presidència de composició de la Mesa de Contractació de data 10 de juny 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. 

 
En relació a l’admissió dels licitadors i en compliment de l’establert a l’article 82 del 
Reglament general de la Llei de contractes, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 15 
de març, passat el termini concedit per esmenar els defectes i les omissions 
detectades en la documentació administrativa continguda en el sobre número 1 
presentat per les empreses: SPECIALIST COMPUTER CENTRES, SL (SCC, SL); 
UNITRONICS COMUNICACIONES, SA; NexTReT, SL la Mesa determina que 
aquestes han esmenat els defectes detectats en el sobre 1 dins del termini establert i 
que compleixen amb els requisits previstos a què es refereix l’article 146 del TRLCSP i 
continguts a la clàusula XIII del Plec de clàusules administratives particulars 
reguladores de la licitació. 

En conseqüència es declaren admeses les ofertes  presentades per: 

 



- SPECIALIST COMPUTER CENTRES, SL (SCC, SL) 
- UNITRONICS COMUNICACIONES, SA 
- NexTReT, SL  

 
Seguidament la Presidència procedeix a l’obertura del sobre número 2, a fi de donar 
compliment a allò previst als articles 22.1, 26 i 27 del Reial Decret 817/2009, de 8 de 
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP. 
 
     
La Mesa acorda fer tramesa de la documentació del sobre número 2 al cap de 
Sistemes i Tecnologies de la Informació per a la seva valoració, de conformitat amb el 
que estableix l’article 150.2 del TRLCSP i l’article 25 del Reial Decret 817/2009, de 8 
de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP. 
 
La data de l’obertura del sobre número 3 serà el dia 14 de juliol de 2015 a les 13h. 
 
Finalitzat l’acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió a un quart de 
dues, de la qual cosa dono fe. 
 
La presidenta       La secretària 
  
 
 
Berta Gratacós i Cubarsí     M. Rosa Mañas Tulsà  
 
Vocals, 
 
 
 
Rosa Diví Desvilar      Jacint Paredes Fontan  
 
 
 
Carlos Merino Pons 


