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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A L'OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO
2.

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. Pere Alberti Serra, suplent del portaveu del grup municipal ERC-MES-AM
de la corporació.
Sra. Miriam Pujola Romero, suplent del portaveu del grup municipal C's de la
corporació.
Sr. Joan Vila Güell, tècnic del servei d'Assessoria Jurídica de Règim Interior.
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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L'objecte de la sessió és l'obertura del sobre número 2 que conté la proposició relativa als
criteris d'adjudicació tècnics, que depenen d'un judici de valor, de les proposicions
presentades en la licitació convocada per adjudicar la 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 3/2011, 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.

Un cop obert el sobre número 2, la Mesa acorda fer tramesa de les anteriors ofertes i de
l'expedient administratiu a l'Àrea de Serveis Socials, Habitatge i Participació, per tal que
s'emeti l'informe tècnic de valoració de les mateixes, de conformitat amb el que estableix

En relació a l'admissió de les empreses licitadores, passat el termini concedit per esmenar
els defectes i les omissions detectades en la documentació de caràcter general presentada
per les empreses SCYTIL SECURE ELECTRONIC VOTING, SA, DIALOGA
CONSULTORES, SL i L'UTE: DRET EN XARXA, SLP - ISKRA, BIG DATA SOLUTIONS, SL
la Mesa determina que aquestes s'ajusten als criteris de selecció establerts en el Plec de
clàusules administratives particulars.

Per conseqüent, la presidenta dóna compte que han estat admeses en la licitació les
proposicions presentades per les següents empreses:

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



l'article 150.2 del TRLCSP i l'article 25 del RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la LCSP.

La data d'obertura del sobre número 3 serà el dia 21 de març de 2016 a les 13:00 hores del
migdia.

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.

Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

Marta Madrenas i Mir

Vist i plau
La presidenta


