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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS ASSOCIATS PER PODER REALITZAR UNA CONSULTA SOBRE PRESSUPOSTOS
PARTICIPATS DELS BARRIS 2016 MITJANÇANT UNA PLATAFORMA DE VOT ELECTRÒNIC EN
LA PROPERA CONSULTA CIUTADANA I OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO 1

Lloc        
Data 
Hora 

Assistents: Sra. Marta Madrenas i Mir, tinenta d'alcalde de la Corporació, que actua com
a presidenta.
Sra. M. Àngels Planas i Crous, regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
de la Corporació.
Sr. Carles Ribas i Gironès, portaveu del grup municipal CiU.
Sr. Pere Alberti Serra, suplent del portaveu del grup municipal ERC-MES-AM
de la Corporació.
Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la Corporació.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la Corporació, que actua com a
secretària.
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7 de març de 2016
13:10

També hi són presents:
- El senyor David Álvarez Carreño,  tècnic superior adscrit al Servei de Contractació i
Compres

: SALA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
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L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre número 1 de la
licitació del contracte de contractació dels serveis associats per poder realitzar una consulta
sobre Pressupostos Participats dels barris 2016 mitjançant una plataforma de vot electrònic
en la propera consulta ciutadana, per un import de licitació de 35.000,00€ (trenta-cinc mil
euros) IVA exclòs.

La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el Cartipàs Municipal aprovat el 29
de juny de 2015, i la secretària llegeix les disposicions legals aplicables, especialment
l'article 320 del Reial decret legislatiu 3/2001, 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.

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

      1.- SCYTL SECURE ELECTRONIC VOTING, SA
      2.- DIALOGA CONSULTORES, SL
      3.- UTE: DRET EN XARXA, SLP - ISKRA, BIG DATA SOLUTIONS, SL

Tot seguit, la presidència ordena l'obertura del sobre número 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 del
licitador 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 un quart de dues
del migdia i signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dóna fe.

Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

Marta Madrenas i Mir

Vist i plau
La presidenta

L'empresa SCYTL SECURE ELECTRONIC VOTING, SA aporta l’annex I, II, declaració de
domicili a efectes de notificacions així com una declaració relativa a la pòlissa
d’assegurances, però no en els termes recollits a la clàusula XIV.2 apartat j.

L'empresa DIALOGA CONSULTORES, SL aporta una declaració responsable del licitador
que no és conforme a l’annex I o annex II del PCAP, així com les dades identificatives de
l’empresa.

L'UTE: DRET EN XARXA, SLP- ISKRA, BIG DATA SOLUTIONS, SL aporta una declaració
de compromís de constituir la Unió Temporal d’Empreses per part de dues empreses
(DRET EN XARXA, SLP- ISKRA, BIG DATA SOLUTIONS, SL) en el cas de resultar
adjudicataris els licitadors, i aporta l’annex I, II, el document de compromís de subscriure la
pòlissa d’assegurances en els termes dels PCAP d’una de les empreses licitadores, de
l'empresa DRET EN XARXA, SLP.

En conseqüència, i d'acord amb la clàusula XIV.2 del Plec de clàusules
jurídicoadministratives i econòmiques particulars reguladores de la contractació, la Mesa
acorda concedir, a les empreses que es relacionen a continuació, un termini no superior a
tres dies hàbils per tal que esmenin els següents defectes i omissions:

SCYTL SECURE ELECTRONIC VOTING, SA caldrà que aporti el document de compromís
de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en la forma i termini indicat en la
clàusula V. A) 5 del present plec en supòsit de que resulti adjudicatari.

DIALOGA CONSULTORES, SL caldrà que esmeni tota la documentació en els termes
recollits a la clàusula XIV.2 del PCAP, a excepció del domicili a efectes de notificació.

UTE: DRET EN XARXA, SLP- ISKRA, BIG DATA SOLUTIONS, SL haurà d'aportar el
document del domicili per a la pràctica de notificacions en relació amb l’empresa DRET EN
XARXA, SLP i tota la documentació en els termes recollits a la clàusula XIV.2 del PCAP, en
relació amb l’altra empresa que conformarà la futura UTE ( ISKRA, BIG DATA
SOLUTIONS, SL)


