ACTA DE LA SESSIÓ DELA MESA DE CONTRACTACIÓ
Santa Perpètua de Mogoda a les 10 hores i 7 minuts del dia 3 d’abril de 2019, a les
dependències de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, es constitueix la Mesa
de contractació per a l'obertura de pliques presentades a la licitació de la
contractació del servei per a la gestió dels casal d’estiu.
President.-. Albert Ortiz Biarge, tinent d’alcalde.
Vocals.- Yolanda Ojeda Losada, en representació de la secretaria municipal, Sònia
Alonso San Nicolás, en representació de la intervenció municipal; Verònica
Martínez Chueco, tècnica jurídica de Contractació y Xus López de Arenas Montes,
Cap del Servei de Joventut.
Secretària.- Raquel Gil Egea, administrativa de Contractació.
El Sr. president declara constituïda la Mesa i oberta la sessió.
La secretària de la mesa de contractació, manifesta que s’ha procedit a l’obertura del
sobre digital A presentat electrònicament, de la licitació de la contractació dels serveis per
a la gestió dels casal, i s’han presentat les empreses següents:
- DIVERSPORT SL
- CET10LLEURE SL
- ANCONN LLEURE I OCI SL
- TRIAJOCK SL
- E.I. L’EINA SCCL
- ASSOCIACIÓ DINÀMIC
Un cop examinada la documentació administrativa, es constata que els licitadors
presenten la documentació requerida als plecs.
Posteriorment, es procedeix a l’obertura del sobre B, que conté la documentació tècnica
relacionada amb els criteris d’adjudicació que depenen de judicis de valors. Es fa crida
pública i assisteixen: el Sr. Antoni Anguita Frutos i Borja Sánchez Vílchez en representació
de l’empresa CET10LLEURE SL i el Sr. Eduardó Mèndez en representació de l’empresa
TRIAJOCK SL.
Es per això que la Mesa de Contractació per unanimitat acorda:
PRIMER. Declarar admeses les ofertes dels licitadors
SEGON. Trametre tota la documentació al servei interessat, per tal que elaborin informe
relatiu als criteris de valor.
TERCER. Convocar Mesa pública de contractació er procedir a l'obertura del sobre C, que
conté la documentació tècnica relacionada amb la proposició econòmica i documentació
tècnica relacionada amb els criteris avaluables de forma automàtica.

I sense més assumptes a tractar, essent les 10 hores i 16 minuts, el Sr. president
aixeca la sessió estenent-se la present acta de què com a secretària, CERTIFICO.
LA SECRETÀRIA

Vist i plau
EL PRESIDENT
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