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Assistents: Sr. Eduard Berloso i Ferrer, tinent d'alcalde de Sostenibilitat, Medi Ambient,
Participació i Cooperació, que actua com a president.
Sr. Joan Alcalà i Quiñones, tinent d'alcalde d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i
Via Pública de la Corporació.
Sra. Clara Jiménez Xiberta, arquitecta municipal de la Corporació.
Sr. Lluc Salellas Vilar, suplent del portaveu del grup municipal CUP-Crida per
Girona de la Corporació.
Sr. Lluís Pau Gratacós, secretari delegat de la Corporació.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres que
actua com a vocal i, que actua com a secretària.
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També hi és present la senyora Carme Nova Flores, tècnica 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 CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA PROPOSTA
D'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE CONNEXIÓ DEL CARRIL BICI DE PONT MAJOR A
CAMPDORÀ.

L'objecte de la sessió és proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació de les obres de
connexió del carril bici de Pont Major a Campdorà a favor del licitador que hagi presentat la
proposició amb l'oferta econòmicament més avantatjosa, de conformitat amb el Plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la licitació (PCAP).

La Presidenta declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'Alcaldia-Presidència
de composició de la Mesa de Contractació de data 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 22.1 del Reial Decret 817/2009, de 8 de
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP.

Obert l’acte, la Secretària de la Mesa dóna lectura de la clàusula XI del PCAP, relativa als
criteris d’adjudicació. 

Seguidament, es procedeix a la lectura de l’informe tècnic de valoració de la justificació de
l'oferta presentada per l'empresa ARGON INFORMATICA, SA, emès el 4 de maig del 2017
per l'arquitecta municipal, la senyora Clara Jiménez Xiberta, s'informa desfavorablement
sobre la justificació de la baixa presentada per l'empresa ARGON INFORMATICA, SA. 

D'acord amb l'informe de 4 de maig del 2017 s'acorda no donar per justificada l'oferta
presentada per l'empresa  ARGON INFORMATICA, SA i es proposa la seva exclusió.

D'acord amb el quadre de puntuacions de les ofertes presentades, tenint en compte que
l'únic element a valorar és el preu,  la següent oferta amb més puntuació és la
corresponent a l'empresa OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA, SA.



Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

Eduard Berloso i Ferrer

El president

La Mesa dóna la seva conformitat, assumint i aprovant el contingut de l'esmentat informe i
proposa l'adjudicació a favor de l'empresa OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA, SA, per
haver presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a un quart de dues
del migdia i signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dóna fe.


