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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE DIRECCIÓ TÈCNICA DEL PARC MUNICIPAL DE LA DEVESA DE
LA CIUTAT DE GIRONA.

Lloc        
Data 
Hora 

Assistents: Sra. Sílvia Paneque Sureda, tinenta d'alcalde d'Igualtat, Drets socials,
Treball, Joventut i Seguretat, que actua com a presidenta.
Sra. M. Àngels Planas i Crous, regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
de la corporació.
Sr. Jordi Figueras Bosch, cap d'àrea de Sostenibilitat de la corporació.
Sr. Eduard Berloso i Ferrer, tinent d'alcalde de Sostenibilitat, Medi Ambient,
Participació i Cooperació de la corporació.
Sr. Narcís Sastre Fulcara, regidor delegat de Paisatge i Habitat urbà de la
corporació.
Sr. Vicenç Estanyol Bardera, tècnic del servei d'Assessoria Jurídica de
Règim Interior de la corporació.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la corporació.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres que
actua com a vocal i, que actua com a secretària.
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11 de juliol de 2016
13:20

També hi és present:
- Sra. Laura Gallego Vilanova, tècnic del Servei de Contractació i Compres.

: Sala de Junta de Govern Local
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L'objecte de la sessió és proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació de la licitació del
contracte del servei de Direcció Tècnica del Parc Municipal de la Devesa de la ciutat de
Girona, a favor de l'empresa que hagi presentat l'oferta 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 data 30 de març de 2016, 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 XX del Plec de clàusules
administratives particulars reguladores de la licitació, relativa als criteris d'adjudicació.

Seguidament, es procedeix a la lectura de les puntuacions del licitador que consten en
l'informe tècnic de valoració de la proposició presentada, donant a conèixer la puntuació
obtinguda:



MOTJE SURROCA, NARCIS  1. Preu de l'oferta (proporcional)  50,00   98,00
punts

Tècnica    48,00 punts

Econòmica   50,00 punts

EMPRESA TOTAL VALORACIONS 

Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

Sílvia Paneque Sureda

Vist i plau
La presidenta

La Mesa dóna la seva conformitat, assumint i aprovant el contingut de l'informe de
valoració emès pel senyor Christian Geis Nielsen, tècnic de la secció de Paisatge i
Biodiversitat on es proposa a l'òrgan de contractació l'adjudicació de la contractació del
servei de Direcció Tècnica del Parc Municipal de la Devesa de la ciutat de Girona, a favor
del licitador NARCÍS MOTJÉ SURROCA.  

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:25h del
migdia i signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dóna fe.


