PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I URGENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
GESTORIA I ASSESSORIA JURÍDICA LABORAL
A Arenys de Munt, essent les 14:00 hores del dia 27 de maig de 2020, es reuneix
telemàticament degut a la situació del COVID-19 i l’estat d’alarma, la Mesa presidida pel
tinent d’alcalde, EN ÀNGEL CASTILLO I VALLCORBA i formen part de la mateixa:
-

NA ROSER MORÉ I COLLET, en representació càrrecs electes
NA ALÍCIA MUNS I TERRATS, com a tècnic municipal
NA MARTA GINESTÀ I GRAELLS, en representació de la Intervenció Municipal
NA M. CARMEN GÓMEZ MUÑOZ-TORRERO, com a secretària de l'Ajuntament
NA PILAR TORRENT FOZ, com a secretari de la Mesa

Aquesta queda constituïda vàlidament en estar presents a la mateixa més del 50% dels seus
membres, constatant que, dins de termini, s’han presentat les proposicions següents:
-

MIÑANA BELTRAN ECONOMISTAS Y ABOGADOS, SLP
ARC, DESPATX D’ADVOCATS I CONSULTORS, SLP
LORTRA, ESPECIALISTES ASSOCIATS, SL
MIQUEL SEGU I ASSOCIATS, SL

A continuació, es procedeix a l’obertura del Sobre A (documentació general) dels determinats
al Plec de Clàusules Econòmic Administratives Particulars, en el qual s’inclou la documentació
administrativa necessària per prendre part a la licitació (DEUC segons model).
De l’examen dels documents, la Mesa resol admetre la proposta presentada per:
-

MIQUEL SEGU I ASSOCIATS, SL

I requerir a les següents empreses:
-

-

MIÑANA BELTRAN ECONOMISTAS Y ABOGADOS, SLP, que presentin el DEUC segon el
model inclòs a la licitació per l’ajuntament i que acreditin el número d’inscripció al RELI
o al ROLECE atès que no consta en el DEUC presentat.
ARC, DESPATX D’ADVOCATS I CONSULTORS, SLP, que acreditin el número d’inscripció
al RELI o al ROLECE atès que no consta en el DEUC presentat.
LORTRA, ESPECIALISTES ASSOCIATS, SL que acreditin el número d’inscripció al RELI o al
ROLECE atès que no consta en el DEUC presentat.

Per tant, la Mesa requereix a les empreses no admeses provisionalment, per tal que en el
termini de 3 dies, aportin la documentació que ha determinat la seva no admissió, la data
màxima de presentació és dimarts 2-06-2020, a les 14:00 h. Per tant, la mesa de contractació
acorda tornar-se a reunir el proper dimecres 3-06-2020, a les 14:00 hores.

I perquè consti, s'estén la present Acta, signada pels components de la Mesa de Contractació,
de tot el que en dono fe, com a secretari autoritzant, a la data al començament indicada (i
signada electrònicament).
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