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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A L'OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO 3. 
 
 

Lloc 
Data 
Hora 

: Sala de Junta de Govern Local 

: 4 de març de 2016 
: 13:00 

 
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. 
- Sra. Miriam Pujola Romero, portaveu del grup municipal C's. 
- 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. 
- Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la corporació. 
- Sra. Gloria Rigau Solé, viceinterventora de la corporació. 
- Sr. David Alvarez Carreño, funcionari de la corporació, que actua com a 

secretari 
 
Altres assistents: 
- Sr.  Quim  Duarte,  amb  DNI  número  40302396W  ,  en  representació  de  l'empresa 
Comercial Paperera, SL 

 

L'objecte de la sessió és l'obertura del sobre número 3 que conté la proposició relativa als 
criteris d'adjudicació econòmics, avaluables mitjançant xifres o percentatges de les 
proposicions presentades en la licitació convocada per adjudicar el subministrament de 
material  fungible  d'oficina  i  d'informàtica,  per  un  import  de  licitació  de  51.053,72€ 
(cinquanta-un mil cinquanta-tres euros amb setanta-dos cèntims) IVA exclòs. 
 
La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el Cartipàs Municipal aprovat el 29 
de  juny de 2015,  i  el  secretari 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. 
 
Amb caràcter previ la Presidenta de la Mesa dóna compte dels resultats obtinguts pels 
licitadors en la valoració del sobre número 2, d'acord amb l'informe tècnic emès pel tècnic 
de Contractació i compres David Álvarez , el qual s'asumeix per la Mesa en la seva totalitat. 

 

S'informa que les empreses següents queden excloses del procediment per les causes que 
s'esmenten al document annex: 

 
Lot 1: 
- Lyreco España, SA 
- PMC Grup 1985, SA 
- Comercial Paperera i Materials d'Oficina, SL 
- Office Depot, SL 



Lot 2: 
- Lyreco España, SA 
- PMC Grup 1985, SA 
- Comercial Paperera i Materials d'Oficina, SL 
- Ecotisa Una Tinta de Impresión, SLU 
- Discount Informatico SL 
- Office Depot, SL 

 
Així mateix s'informa que la valoració obtinguda per l'empresa GERSA INFORMÁTICA, SA, 
respecte al lot número 2 ha estat de: 

 
- Sistema de comanda via web:                         1 punt 
- Aspectes mediambientals dels productes:       2,50 punts 
- Devolucions i reposicions de material:             1 punt 
- Recollida de residus de tòner i cartutxos:        2 punts 
- Millores referents a l'execució del contracte:   0 punts 
TOTAL: 6,5 PUNTS 

 
Es convida als licitadors interessats a que puguin comprovar que els sobres que contenen 
les ofertes són a la Mesa i en les mateixes condicions en què es van lliurar, alhora que se'ls 
convida a manifestar els dubtes i demanar els aclariments que considerin necessaris. 

 
La Presidenta de la Mesa ordena l'obertura del sobre número 3, donant a conèixer el seu 
contingut: 

 
OFERTES: 

- GERSA INFORMATICA, SA, amb NIF 40961570L 

LOT 2 
- Preu: 13.107,52.-€ (IVA exclòs) 
- Descomptes sobre tòners, tambors i cartutxos d'impressió: 25% 
- Termini de lliurament: 24 hores a partir de cada comanda efectuada abans de les 15:00 
hores. 

 

 
La Mesa acorda fer tramesa de les anteriors ofertes i de l'expedient administratiu a l'Àrea 
de Hisenda i Règim Interior, per tal que s'emeti l'informe de les proposicions econòmiques 
així com la valoració de les mateixes. 
 
Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a dos quarts de 
dues del migdia i signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dóna fe. 

 

 
 

El secretari Vist i plau 
La presidenta 

 
 
 
 
 
 

David Alvarez Carreño Marta Madrenas i Mir 


































