
    
BG/da/ba 
Exp.: 2015010720           
           
 
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 1 
CORRESPONENT AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 73 EQUIPS 
D’IMPRESSIÓ PER A DIFERENTS DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE 
GIRONA, A TRAVÉS D’ARRENDAMENT PER UN TERMINI DE 48 MESOS AMB 
OPCIÓ DE COMPRA, INCLOENT EL MANTENIMENT PEL SISTEMA DE COST 
CÒPIA/ IMPRESSIÓ PEL MATEIX PERÍODE. 
 
Lloc: Sala Diumé 
Data: 23 de setembre de 2015 
Hora: 13:15 hores 
Assistents:  
Presidenta:  Sra. Isabel Muradàs Vàzquez, tinent d’alcalde de la Corporació 
Vocals: - Sra. Maria Àngels Planas Crous , regidora d’Hisenda i Sostenibilitat 

- Sr. Pere Albertí Serra regidor del grup municipal ERC 
- Sra. Laia Pèlach Saget, regidora del grup municipal CUP – Crida per Girona 
- Sra. Míriam Pujola Romero, regidora del grup municipal Ciutadans 
- Sr. Lluís Pau Gratacós, secretari en funcions de la Corporació 
- Sr. Glòria Rigau Solé, viceinterventora de la Corporació 
- Sr. Jacint Paredes Fontan, cap de servei de Sistemes i Tecnologies de la 
Informació 
 

Secretària: Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la corporació 
 
També hi són presents el senyor David Álvarez Carreño, tècnic del servei de 
Contractació i Compres i el senyor Josep Ramon Palau Poch, cap de secció de 
Sistemes i Tecnologies de la Informació. 

 
 

L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre núm. 1 de la 
licitació del contracte de subministrament de 73 equips d’impressió per a diferents 
dependències de l’Ajuntament de Girona, a través d’arrendament per un termini de 48 
mesos amb opció de compra, incloent el manteniment pel sistema de cost còpia/ 
impressió pel mateix període, per un import de licitació de 230.955,37.-€, 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 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. 

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

1.- MASTERTEC, SA 
2.- GIROCOPI, SL 
3.- SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA 

 
 



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. 
 
Finalitzat l'acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:20h i 
signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dóna fe. 
 
       Vist i plau 
La secretària      La presidenta 
  
 
 
Berta Gratacós Cubarsí    Isabel Muradàs Vàzquez 
 
 


