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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A L'OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO 2
DELS 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: Sr. Eduard Berloso i Ferrer, tinent d'alcalde de Sostenibilitat, Medi Ambient,
Participació i Cooperació, que actua com a president.
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 i que
també actua com a vocal, que actua com a secretària.
Sr. Lluís Pau Gratacós, secretari delegat de la corporació.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la corporació.

     

:
:

2 de maig de 2017
13:05

També hi és present la senyora Carme Nova Flores, tècnica del Servei de Contractació i
Compres i la senyora Clàudia Riera Raaymakers, tècnica de l'Àrea de Promoció
Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme.
Hi assisteixen la senyora Helga Nuell Turon i el senyor Enric González Milà, membres del
Comitè d'Experts.
També hi assisteix un representanat de la UTE ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE GIRONA I
EL SEU TERRITORI PER LA UDG-JMR-ALS.

: Sala de Junta de Govern Local
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L'objecte de la sessió és l'obertura del sobre número 2 que conté la proposició relativa als
criteris d'adjudicació tècnics, que depenen d'un judici de valor de les proposicions
presentades en la licitació convocada adjudicar el 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 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) i l'article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP.

L'empresa HIGH REMARK a qui se li havia requerit l’esmena de defectes observats en el
sobre 1, concretament se li sol·licitava l'annex II degudament completat identificant
l'expedient i la declaració de compromís de l'obligació de subscriure la pólissa
d'assegurances en la forma i termini indicada en el PCAP d’acord amb la clàusula XIII.2.i)
del PCAP. Aquesta documentació ha estat presentada a través de correu electrònic el 27
d'abril a les 00:18h i no per la seu electrònica, en el mail l'empresa declara: "Estic tenint
problemes per adjuntar la documentació a la plataforma"



Un cop obert el sobre número 2, la Mesa acorda fer tramesa de les anteriors ofertes i de
l'expedient administratiu al Comitè d'Experts que es reunirà el 4 de maig a les 10:00h a la
Sala Renart, per tal que s'emeti l'informe tècnic de valoració de les mateixes, de
conformitat amb el  previst a la clàusula XVI.5 del PCAP i d'acord amb el preveu l'article
150.2 del TRLCSP i l'article 25 del RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la LCSP.

La data d'obertura del sobre número 3 serà el dia 15 de maig de 2017 a les 13:00 hores del
migdia.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:15h del
migdia i signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dóna fe.

Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

Eduard Berloso i Ferrer

Vist i plau
El president

D’acord amb l’article 16 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú
de les Administracions Públiques, que regula la presentació de documents per part dels
interessats a l’Administració, la clàusula XVII.3 del PCAP, que preveu que la presentació de
la documentació per l’esmena de defectes haurà de realitzar-se a través de la seu
electrònica de l’Ajuntament,  així com amb el fet de que s’ha emès informe pels serveis
informàtics de l’Ajuntament en el que el cap del servei informa que "la monitorització no ha
detectat cap caiguda de la seu electrònica" durant el període comprès entre el 24 i el 30
d’abril d'enguany.

Pel que d’acord amb l’últim paràgraf de la clàusula XVII.3 del Plec de clàusules
Administratives Particulars, l’empresa HIGH REMARK queda exclosa del procediment de
licitació. 

En relació a l'admissió de la UTE  ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE GIRONA I EL SEU
TERRITORI PER LA UDG-JMR-ALS, passat el termini concedit per esmenar els defectes i
les omissions detectades en la documentació de caràcter general, la Mesa determina que
aquesta s'ajusta als criteris de selecció establerts en el Plec de clàusules administratives
particulars.

La Presidenta dóna compte que han estat admeses en la licitació, les proposicions
presentades per les següents empreses:

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

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.


