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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL
SERVEI D'HOSTESSES AMB MOTIU DE LA 61A EDICIÓ DE "GIRONA TEMPS DE FLORS".

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. 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. Miriam Pujola Romero, suplent del portaveu del grup municipal C's de la
corporació.
Sr. Lluís Pau Gratacós, vicesecretari general de la corporació.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la corporació.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres de la
corporació.
Sr. David Alvarez Carreño, funcionari de la corporació, que actua com a
secretari
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L'objecte de la sessió és proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació de la licitació de la
contractació del servei d'hostesses amb motiu de la celebració de la 61a. edició de "Girona,
temps de flors 2016", a favor de l'empresa que hagi presentat l'oferta més avantatjosa.

La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret d'Alcaldia de 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, el secretari 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 de les diferents empreses que
consten en l'informe tècnic de valoració de les proposicions presentades, donant a conèixer
la puntuació obtinguda per les empreses licitadores:

EURO-HOSTESSES S.L.  1. Preu de l'oferta (proporcional)  46,28   61,28
punts

Tècnica    15,00 punts

Econòmica   46,28 punts

EMPRESA TOTAL VALORACIONS 
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David Alvarez Carreño

El secretari

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 Josep Ferrer Cama, cap del Servei de Turisme on es proposa a
l'òrgan de contractació l'adjudicació de la contractació del servei d'hostesses amb motiu de
la celebració de la 61a. edició de "Girona, temps de flors 2016", a favor de l'empresa
EXPERTUS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO,SAU, amb NIF A58036328 per la
quantitat de quaranta-u mil dos-cents vuitanta-set euros amb noranta-vuit cèntims
(41.287,98€), IVA exclòs, més vuit mil sis-cents setanta euros amb quaranta-vuit cèntims
(8.670,48€), d'IVA, essent el total de quaranta-nou mil nou-cents cinquanta-vuit euros amb
quaranta-sis cèntims (49.958,46€), IVA inclòs.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:20h del
migdia i signa aquesta acta juntament amb el secretari, que en dóna fe.


