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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I D'OBERTURA DEL SOBRE
NÚMERO 1 RELATIVA ALS SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ESTUDI "ESTRATÈGIA
TURÍSTICA DE GIRONA I EL SEU TERRITORI. PLA D'ACCIONS PER UN TURISME SOSTENIBLE
I DE QUALITAT"

Lloc        
Data 
Hora 

Assistents: Sra. Glòria Plana i Yanes, tinenta d'alcalde de Promoció Econòmica,
Desenvolupament Local i Turisme
Sra. M. Àngels Planas i Crous, tinenta d'alcalde regidora d'Hisenda i Règim
Interior de la Corporació
Sr. Josep Quer Carbonell, cap d'àrea de Promoció Econòmica,
Desenvolupament Local i Turisme de la Corporació
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres de la
Corporació
Sr. Vicenç Estanyol Bardera, secretari delegat de la Corporació
Sra. Gloria Rigau Solé, viceinterventora de la Corporació
Sra. Elisabet Sureda Costa, tècnica de Contractació i Compres que actua
com a secretària

     

:
:

24 d'abril de 2017
13:25

També hi és present la senyora Clàudia Riera Raaymakers, tècnica de l'Àrea de Promoció
Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme.

: Sala Renart
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L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre número 1 de la
licitació del contracte de contractació de serveis per a la realització de l'estudi "Estratègia
Turística de Girona i el seu territori. Pla d'Accions per un turisme sostenible i de qualitat",
per un import de licitació de 53.553,72€ (cinquanta-tres mil cinc-cents cinquanta-tres euros
amb setanta-dos cèntims) IVA exclòs.

La Presidència 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  llegeix les
disposicions legals aplicables, especialment l'article 320 del Reial decret legislatiu 3/2001,
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.

Ha participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la
forma pertinent:

      1.- BALDRIK & MUNITZ, SL, amb NIF B17937731
      2.- UTE: ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE GIRONA I EL SEU TERRITORI PER LA UDG-
JMR-ALS 
      3.- HIGH REMARK

Tot seguit, la presidència ordena l'obertura del sobre número 1 i la Mesa procedeix a la
qualificació de la documentació administrativa acreditativa de la personalitat jurídica,
capacitat d'obrar, apoderament i solvència econòmica, financera, tècnica i professional del
licitador i demés requisits a què es refereix l'article 146.1 del TRLCSP, així com de la



Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:30h del
migdia i signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dóna fe.

Elisabet Sureda Costa

La secretària

Glòria Plana i Yanes

Vist i plau
La presidenta

demés documentació exigida en el plec de clàusules administratives i econòmiques
particulars reguladores de la licitació.
 
L'empresa BALDRIK & MUNITZ, SL aporta l'Annex II (declaració responsable del licitador
indicant que compleix amb les condicions establertes legalment per contractar amb
l'Administració), el document de compromís de l'obligació de subscriure la pòlissa
d'assegurances en els termes que determina el plec en el cas de ser adjudicataris i indica
les dades per a la pràctica de notificacions. 

La UTE ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE GIRONA I EL SEU TERRITORI PER LA UDG-JMR-
ALS cada un dels components de la UTE aporta l'Annex II (declaració responsable del
licitador indicant que compleix amb les condicions establertes legalment per contractar amb
l'Administració), el document de compromís de l'obligació de subscriure la pòlissa
d'assegurances en els termes que determina el plec en el cas de ser adjudicatàris, així com
també el document conjunt de compromís de constituir la Unió Temporal d'Empreses en el
cas de resultar adjudicataris en els termes previstos a la clàusula XII del PCAP.

HIGH REMARK aporta l'Annex II (declaració responsable del licitador indicant que compleix
amb les condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració) sense
completar degudament, el rebut d'estar al corrent de la pòlissa d'assegurances i les dades
a efectes de notificacions.

En conseqüència, i d'acord amb la clàusula XVII.3 del Plec de clàusules
jurídicoadministratives i econòmiques particulars reguladores de la contractació, la Mesa
acorda concedir, a les empreses que es relacionen a continuació, un termini no superior al
moment d'obertura del sobre número 2 per tal que esmenin els següents defectes i
omissions:

UTE ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE GIRONA I EL SEU TERRITORI PER LA UDG-JMR-
ALS se'ls requereix que aportin una bústia de correu electrònic on efectuar notificacions,
designant les persones autoritzades a rebre les mateixes. Aquesta circumstància serà
completada indicant un domicili, número de telèfon i fax.

HIGH REMARK, SL cal que aporti l'Annex II degudament omplert identificant l'expedient
respecte el qual efectua la declaració, i el document de compromís de l'obligació de
subscriure la pòlissa d'assegurances en cas de resultar adjudicatari.


