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CONTRACTACIÓ I COMPRES
Ref.: 2017/3/TAA
/cf
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
A l'Ajuntament de Castellbisbal, essent les 11 hores 45 min del dia 12 de febrer de 2018, es
reuneixen les persones que a continuació s’indiquen i que integren la Mesa de contractació de
la Corporació Municipal, als efectes de considerar quina és l’oferta econòmicament més
avantatjosa, en relació a la contractació de la concessió del servei de cantina de les
instal·lacions del complex esportiu municipal “Illa esportiva” de Castellbisbal, expedient
2017/3/TAA.
La Mesa resta integrada per les següents persones:
President:
Sr. Joan Playà Guirado, alcalde de Castellbisbal
Vocals:
Sra. M. José Fernández Ruiz, secretària general.
Sra. Sandra Cerdà Gómez, interventora municipal.
Sr. Josep Brugal Puig, coordinador de Serveis Territorials.
Sr. Xavier Ferrer Villaró, tècnic municipal especialista en la matèria objecte de contractació.
Secretària:
Sra. Carme Fernández Lao, tècnica auxiliar de Contractació i Compres
Primer de tot, es recorda que a proposta de la Mesa de contractació del passat 19/01/2018
es va donar audiència a l’empresa FMS ACTIVA, SL per tal que justifiqués la valoració de
l’oferta presentada per import de 18.001 euros/any, donat que estava inicialment incursa en
valors anormals o desproporcionats. En data 25/01/2018, l’esmentada empresa va presentar
escrit justificatiu de la valoració de la seva oferta i en data 12/02/2018 el servei municipal
d’Esports ha emès informe tècnic en què manifesta que, a la vista de la justificació
econòmica de l’oferta presentada per l’empresa FMS ACTIVA, SL, no es pot concloure que
estigui incursa en valors desproporcionats, ja que ha presentat un compte d’explotació del
servei amb el resum de resultats amb l’especificació detallada d’ingressos i despeses.
A continuació, els membres de la Mesa adopten com a propi l’informe emès per part del
servei municipal d’Esports.
Posteriorment, el tècnic especialista informa als assistents del resultat final de les puntuacions
previstes en l’informe emès en relació als criteris avaluables de forma automàtica i als criteris
que depenen d’un judici de valor, que és el següent:
OFERTES
1.- FMS ACTIVA,
SL
2.- JOSÉ ORTEGA
ROMERO
3.- FAMÍLIA PUIG
PRIETO,SL

CRITERIS
TÈCNICS
12

OFERTA
ECONÒMICA
18.001 Eu.

PUNTS
O.ECONÒMICA
35

PUNTUACIÓ
TOTAL
47

2

14.400 Eu.

13,99

15,99

15

12.018 Eu.

0,26

15,26
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I, per últim, el tècnic responsable informa que l’oferta de l’empresa FMS ACTIVA, S.L. amb
CIF.: B-62647789, ha obtingut la millor puntuació amb 47 punts.
Finalment, com a conseqüència del resultat final de les puntuacions obtingudes, la Mesa
acorda adoptar com a propi l’informe tècnic emès i proposar a la propera Junta de Govern
local com a oferta econòmicament més avantatjosa la presentada per l’empresa FMS
ACTIVA, S.L. amb CIF.: B-62647789, que consisteix en un cànon anual per import de
18.001,00 euros.
Darrera el qual es conclou l’acte, a les 12 h, de tot el qual estenc la present acta que com a
secretària CERTIFICO.
Datat a Castellbisbal el dia de la signatura del document.
Document signat electrònicament per:
La secretària Tècnica Auxiliar (Carme Fernández Lao)
Vist-i-plau, El president Alcalde (Joan Playà i Guirado)
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