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Assistents: Sra. Sílvia Paneque Sureda, regidora delegada de Serveis Socials, Habitatge
i Seguretat, que actua com a presidenta.
Sr. Joan Alcalà i Quiñones, tinent d'alcalde d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i
Via Pública de la Corporació.
Sra. Laia Pélach Saget, portaveu del grup municipal  CUP-Crida per Girona
de la Corporació.
Sra. Miriam Pujola Romero, portaveu del grup municipal C's de la Corporació.
Sra. M. Mercedes Teixidor Oliveda, cap de Mobilitat i Via Pública 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, 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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: Sala de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona.
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ACTA DE REUNIÓ DE LA MESA DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OBRA PER
A LES BRIGADES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA

L'objecte de la sessió és la consideració de l'informe de valoració de les ofertes segons els
criteris avaluables de forma automàtica mitjançant fórmules i puntuació final, emès pel cap
de la Unitat Operativa de Serveis, Jordi Vicens, en data 8 d'abril de 2016, relatiu a
l'adjudicació de la contractació del subministrament de material d'obra per a les Brigades
Municipals..

Obert l'acte pel secretari de la Mesa, es dóna lectura a la clàusula relativa als criteris de
valoració avaluables de forma automàtica mitjançant fórmules del plec de clàusules
administratives i particulars reguladores de la licitació i seguidament es procedeix a donar
lectura de la puntuació assignada a cada oferta i a resoldre els dubtes que es puguin
suscitar.

Un cop sumades les valoracions dels diferents criteris el resultat final de la licitació és el
següent:

1.- OLIVERAS DERIVATS I MATERIALS SLU.........                                    .
- Preu de l'oferta del material en estoc..................71,00
- Preu de l'oferta del material no en estoc.............. 6,00
- Descompte general...............................................5,00
                                                        TOTAL: 82,00 punts
2.- GOTARRA, SL
- Preu de l'oferta del material en estoc...................80,00
- Preu de l'oferta del material no en estoc..............10,00
- Descompte general..............................................10,00
                                                       TOTAL: 100,00 punts

La Mesa dóna la seva conformitat, assumeix i aprova el contingut de l'informe de valoració



David Alvarez Carreño

El secretari

Sílvia Paneque Sureda

La presidenta

per unanimitat de tots els membres que la composen, i proposa adjudicar la contractació
del subministrament de material d'obra per a Brigades Municipals a favor de l'empresa
Gotarra, SL, amb NIF B17319237 per la quantitat de cinquanta-vuit mil vuit-cents noranta-
cinc euros amb vuitanta-tres cèntims (58.895,83.-€), IVA exclòs, més dotze mil tres-cents
seixanta-vuit euros amb dotze cèntims (12.368,12.-€), d'IVA, essent el total de setanta-un
mil dos-cents seixanta-tres euros amb noranta-cinc cèntims (71.263,95.-€) IVA inclòs.

Així mateix, la Mesa de Contractació ordena la remissió de l'informe de valoració a l'òrgan
de contractació per tal que procedeixi a l'adjudicació de la contractació de l'esmentat
subministrament.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió a les 13:20 hores, de
la qual cosa dono fe.


