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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A L'OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO 3
DE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA
OPERATIU PER A L'ACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA I URBANA DELS BARRIS DE SANTA
EUGÈNIA, CAN GIBERT DEL PLA, PONT MAJOR, SECTOR DE SANT NARCÍS I CARRER DEL
CARME .

Lloc        
Data 
Hora 

Assistents: Sr. Eduard Berloso i Ferrer, tinent d'alcalde de Sostenibilitat, Medi Ambient,
Participació i Cooperació, que actua com a president.
Sra. M. Àngels Planas i Crous, tinenta d'alcalde regidora d'Hisenda i Règim
Interior de la corporació.
Sr. Josep Quer Carbonell, cap d'Ocupació, Empresa i Turisme de la
corporació.
Sr. Pere Alberti Serra, suplent del portaveu del grup municipal ERC-MES-AM
de la corporació.
Sra. Laia Pélach Saget, portaveu del grup municipal  CUP-Crida per Girona
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.
Sr. Vicenç Estanyol Bardera, tècnic del servei d'Assessoria Jurídica de
Règim Interior de la corporació.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la corporació.
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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 dels
serveis per a la realització del "Programa operatiu per a l'activació socioeconòmica i urbana
dels barris de Santa Eugènia, Can Gibert del Pla, Pont Major, sector de Sant Narcís i carrer
del Carme", per un import de licitació de 46.000,00€ (quaranta-sis mil  euros) 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 de 17 de juny,
emès per Josep Quer Carbonell, cap d'Ocupació, Empresa i Turisme, el qual s'assumeix
per la Mesa en la seva totalitat.

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



La Mesa acorda fer tramesa de les anteriors ofertes i de l'expedient administratiu a l'Àrea
de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, per tal que s'emeti l'informe de
les proposicions econòmiques així com la valoració de les mateixes.

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.

EMPRESA TOTAL VALORACIONS 

BALDRIK & MUNITZ, SL

BOS CONSULTING, SL

PAISAJE TRANSVERSAL SLL

  1.

  2.

  3.

Qualitat tècnica de la metodologia de
treball proposada

Qualitat tècnica de la metodologia de
treball proposada

Qualitat tècnica de la metodologia de
treball proposada

 30,50

 42,00

 40,00

  30,50
punts

  42,00
punts

  40,00
punts

Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

Eduard Berloso i Ferrer

Vist i plau
El president

signada pel Sr. Xavier Abad Riera, amb DNI 40446698W, en
representació de l'empresa BALDRIK & MUNITZ, SL, pel preu de
37.700,00 Euros, IVA exclòs.

signada pel Sr. Juan Lucena Valencia, amb DNI 24259033J, en
representació de l'empresa BOS CONSULTING, SL, pel preu de
30.630,00 Euros, IVA exclòs.

signada pel Sr. Iñaki Romero Fernandez de Larrea, amb DNI
72744827J, en representació de l'empresa PAISAJE TRANSVERSAL
SLL, pel preu de 41.400,00 Euros, IVA exclòs.

* Oferta núm. 1: 

* Oferta núm. 2: 

* Oferta núm. 3: 


