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Lloc
Data
Hora

Vocals: Sra. Marta Sureda Xifre, regidora delegada de Mobilitat i Via Pública, que actua
com a presidenta.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres que
actua com a vocal i, que actua com a secretària.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació.
Sr. Vicenç Estanyol Bardera, secretari accidental de la Corporació.

:
:

7 d'agost de 2020
13:38

També hi són presents:
- La senyora Agnès Clà Cubillas, tècnica del servei de Contractació i Compres. 
- La senyora Xiomara de la Cruz Santos, auxiliar administrativa del servei de Contractació i
Compres

Tots els vocals i assistents són presents a la Sala Miquel Diumé de l'Ajuntament de Girona,
amb l'excepció de la senyora Agnès Clà Cubillas, tècnica del servei de Contractació i
Compres; i la senyora Xiomara de la Cruz Santos, auxiliar administrativa del servei de
Contractació i Compresque assisteixen per videoconferència.

: Sala Miquel Diumè i per videoconferència
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ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE 1 DELS SERVEIS DE CONSULTORIA PER A
DESENVOLUPAR EL "PROGRAMA DE SUPORT I ACOMPANYAMENT A LA
PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 2019: PLA ESTRATÈGIC PER A LA IMPLANTACIÓ
D'UNA ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA URBANA (APEU) A GIRONA"

L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre número 1 de la
licitació del contracte dels serveis de consultoria per a desenvolupar el "Programa de suport
i acompanyament a la planificació estratègica 2019: Pla estratègic per a la implantació
d'una àrea de promoció econòmica urbana (APEU)a Girona", per un import de licitació de
trenta-dos mil cinc-cents vuitanta-vuit euros amb seixanta-quatre cèntims (32.588,64 €), 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 12 de juliol de 2019, i la Secretària
llegeix les disposicions legals aplicables, especialment l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic (LCSP); el punt 7 de la Disposició Addicional
Segona de la LCSP i 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. J3B3 ECONOMICS, SL, amb NIF B66175928
2. BALDRICK & MUNITZ, SL, amb NIF B17937731
3. FOCALIZZA SL, amb NIF B64255920
4. INSTITUT ILDEFONS CERDÀ, FUNDACIÓ PRIVADA, amb NIF G08985392
5. ANGERRI CONSULTORS SL, amb NIF B63491880
6. PLA ESTRATÈGIC PER A LA IMPLANTACIÓ D'UNA ÀREA DE, amb NIF B66521568



En Mesa celebrada en data 27 de juliol de 2020, data inicialment prevista per a l'obertura
del sobre 1 de la licitació referida, vist que  la última de les ofertes presentades va fer
arribar per RE 2020044109, escrit presentat per GEMMA PONSA GUITERAS en
representació de PROCOM RETAIL SL, en el que declara que per problemes tècnics
sobrevinguts, sense especificar quins, ha presentat la documentació per a la  licitació de
referència una altra empresa, concretament RBD INNOVACIÓN Y TALENTO
CONSULTING GROUP, SL, d'acord amb l'article 5 de la llei 39/2015, de procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i amb el previst a la disposició final
quarta  de la llei 9/2017, la Mesa acorda atorgar un termini de 10 dies a la mercantil
PROCOM RETAIL SL amb CIF B67020834, per tal de que acrediti la representació de la
persona que en el seu nom ha presentat oferta en el procediment de contractació DELS
SERVEIS DE CONSULTORIA PER A DESENVOLUPAR EL "PROGRAMA DE SUPORT I
ACOMPANYAMENT A LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 2019: PLA ESTRATÈGIC PER
A LA IMPLANTACIÓ D'UNA ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA URBANA (APEU) A
GIRONA".

A la vegada que va acordar posposar l'obertura del sobre 1, fins al moment en el que
s'esmenés, si és el cas, el defecte observat.

En data 6 d'agost de 2020 l'empresa PROCOM RETAIL SL ha fet arribar per la seu
electrònica (RE 2020047050) un poder Especial que atorga PROCOM RETAIL SL a favor
de l'empresa RBD INNOVACIÓN Y TALENTO CONSULTING GROUP, SL, amb NIF
B6625163, en particular al seu administrador, el senyor Roger Gaspa Maynou, amb DNI
52594351K perquè pugui representar la societat poderdant en qualsevol acte i aspecte
relacionat amb la licitació "Pla estratègic per a la implantació d'una àrea de promoció
econòmica urbana (APEU) a Girona". I ratificar tot l'actuat fins al dia de la signatura del
poder en relació a la repetida licitació. Documentació amb la qual queda esmentat el
defecte observat.

Seguidament, s'ha procedit a l'obertura del sobre número 1 de les proposicions
presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital accessible a la plataforma Pixelware i la
Mesa procedeix a la qualificació de la documentació administrativa acreditativa dels
requisits previs a què fa referència l'article 140 de la LCSP, així com de la demés exigida en
el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) reguladores de la licitació.

L'empresa  J3B3 ECONOMICS, SL, amb NIF B66175928, aporta, entre altres,declaració
responsable conforme al model establert a l' Annex II del PCAP i presenta proposta tècnica.

L'empresa BALDRICK & MUNITZ, SL, amb NIF B17937731, aporta, entre altres, índex de
la documentació, aporta declaració responsable conforme al model establert a l' Annex II
del PCAP i presenta proposta tècnica.

L'empresa FOCALIZZA SL, amb NIF B64255920, aporta, entre altres, declaració
responsable conforme al model establert a l' Annex II del PCAP i presenta proposta tècnica.

L'empresa INSTITUT ILDEFONS CERDÀ, FUNDACIÓ PRIVADA, amb NIF G08985392,
aporta, entre altres, declaració responsable conforme al model establert a l' Annex II del
PCAP i presenta proposta tècnica.

L'empresa ANGERRI CONSULTORS SL, amb NIF B63491880, aporta, entre altres,
declaració responsable conforme al model establert a l' Annex II del PCAP i presenta
proposta tècnica.

No obstant, en la declaració responsable que presenta l'empresa fa constar "Que l'empresa
tot i no estar inscrita ni el RELI, ni en el ROLECE, presta serveis a les administracions
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públiques" . Així mateix, s'ha comprovat aquesta circumstància realitzant consulta al RELI i
al ROLECE, als que no figura inscrita l'empresa ANGERRI CONSULTORS SL, amb NIF
B63491880.  Per la qual cosa no es compleix amb l'establert a la clàusula 20 del PCAP i
l'article 159 LCSP.  Concretament, amb el fet que "tots els licitadors que es presentin a les
licitacions realitzades a través d'aquest procediment simplificat han d'estar inscrits en el
Registre Oficial de Licitadors de les Empreses Classificades del Sector Públic, o en el
Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autónoma (RELI)". 

En conseqüència, la Mesa de Contractació, acorda declarar no admesa l'oferta presentada
per l'empresa ANGERRI CONSULTORS SL per no complir amb els criteris establerts en el
Plec de clàusules administratives que regeixen la licitació. 

L'empresa PROCOM RETAIL SL, amb NIF B67020834 aporta, entre altres, declaració
responsable conforme al model establert a l' Annex II del PCAP i presenta proposta tècnica.

Un cop qualificada la documentació, i tenint en compte l'anteriorment exposat, la Mesa
adopta l'acord de declarar admeses a:

1. J3B3 ECONOMICS, SL, amb NIF B66175928
2. BALDRICK & MUNITZ, SL, amb NIF B17937731
3. FOCALIZZA SL, amb NIF B64255920
4. INSTITUT ILDEFONS CERDÀ, FUNDACIÓ PRIVADA, amb NIF G08985392
6. PROCOM RETAIL SL, amb NIF B67020834

Un cop obert el sobre número 1, la Mesa acorda fer tramesa de l'anterior oferta i de
l'expedient administratiu a l'àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i
Turisme , per tal que s'emeti l'informe tècnic de valoració de les mateixa que inclou la
informació necessària per poder avaluar els criteris no avaluables mitjançant fórmules, de
conformitat amb el que estableix l'article 157.5 de la LCSP i l'article 25 del RD 817/2009, de
8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP.

L'obertura del sobre núm. 2 serà el dia 17 d'agost de 2020 a les 13:00 h, la qual es
procedirà a publicar al Perfil del Contractant.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:49 h del
migdia i signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dóna fe.


