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Data
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Assistents: Sra. Marta Madrenas i Mir, regidora delegada d'Urbanisme i Activitats, 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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També hi és present el senyor David Álvarez, tècnic superior del Servei de Contractació i
Compres.

: 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 FUNGIBLE
D'OFICINA I D'INFORMÀTICA

La Mesa de Contractació es constitueix, en la forma anteriorment descrita, per a procedir a
l'examen de l'informe emès pel tècnic superior de Contractació i Compres, sr. David
Álvarez, en data 14 de març de 2016, sobre la valoració de les ofertes presentades en la
licitació per adjudicar el contracte de subministrament de material fungible d'oficina i
d'informàtica.

La presidenta 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 (en endavant TRLCSP) i l'article 21 del Reial
decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcilament la LCSP.

D'acord amb l'acta de la Mesa de Contractació de 4 de març de 2016, s'acorda declarar
desert el lot 1 de la licitació. 

De conformitat amb l'informe de valoració abans esmentat, pel que fa al Lot 2,
seguidament es procedeix a la lectura de valoracions globals de la proposició presentada:

2. GERSA INFORMÁTICA, SA, amb NIF 40961570L......................... 84,50 punts

La Mesa dóna la seva conformitat, assumeix i aprova el contingut de l'informe de valoració
per unanimitat de tots els membres que la composen, i proposa adjudicar la contractació
del lot 2 del subministrament de material fungible d'oficina i d'informàtica a favor de
l'empresa GERSA INFORMÁTICA, SA, amb NIF 40961570L.

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



Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

Marta Madrenas i Mir

La presidenta

subministrament.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió a dos quarts menys
cinc de dues del migdia, de la qual cosa dono fe.


