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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A L'OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO 3
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.
Sr. Jordi Figueras Bosch, cap d'àrea de Sostenibilitat de la corporació.
Sr. Narcís Sastre Fulcara, regidor delegat de Paisatge i Habitat urbà de la
corporació.
Sr. Pere Alberti Serra, suplent del portaveu del grup municipal ERC-MES-AM
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.

     

:
:

23 de juny de 2016
13:00

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

: Sala de Junta de Govern Local
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L'objecte de la sessió és l'obertura del sobre número 3 que conté la proposició relativa als
criteris d'adjudicació econòmics, avaluables mitjançant xifres o percentatges de les
proposicions presentades en la licitació convocada per adjudicar la contractació del servei
de Direcció Tècnica del Parc Municipal de la Devesa de la ciutat de Girona, per un import
de licitació de 17.737,50€ (disset mil set-cents trenta-set euros amb cinquanta cèntims) 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 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) i l'article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig,
pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP.

Amb caràcter previ la presidenta de la Mesa dóna compte dels resultats obtinguts pels
licitadors en la valoració del sobre número 2, d'acord amb l'informe tècnic emès pel senyor
Christian Geis Nielsen, tècnic de Sostenibilitat i Participació Ciutadana, el qual s'asumeix
per la Mesa en la seva totalitat



La Mesa acorda fer tramesa de l'oferta esmentada i de l'expedient administratiu a l'Àrea de
Paisatge i Hàbitat Urbà, per tal que s'emeti l'informe de la proposició econòmica així com la
valoració de la mateixa.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a la una i cinc del
migdia i signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dóna fe.

EMPRESA TOTAL VALORACIONS 

MOTJE SURROCA, NARCIS  1. Pla de treball respecte els arbres de la
Devesa
Identificar les fitopatologies i plagues de
la Devesa
Proposta de millora

 14,00

 24,00

 10,00

  48,00
punts

Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

Sílvia Paneque Sureda

Vist i plau
La presidenta

signada pel Sr. Narcis Motje Surroca, amb DNI 40260035F, en
representació de l'empresa MOTJE SURROCA, NARCIS, pel preu de
17.500,00 Euros, IVA exclòs.

* Oferta núm. 1: 

La presidenta de la Mesa ordena l'obertura del sobre número 3, donant a conèixer el seu
contingut:


