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CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2019/172
Assumpte: Servei de manteniment de campanyes a les xarxes socials i manteniment webs

Núria Ibars Casas
07/08/2019

Signatura 6 de 6

Carlota Rebull Freixa
07/08/2019

Signatura 3 de 6

ACTA DE SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Identificació de la sessió
Número de sessió: 2
Expedient de contractació: 2019/172
Objecte: Servei de manteniment de campanyes a les xarxes socials i manteniment de webs.
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat
Data de la sessió: 06/08/2019
Hora inici: 9:23
Hora final: 9:28
Lloc: Sala de Juntes.
Ordre del dia

Josep Teixidor i Massanas
07/08/2019

Signatura 5 de 6

Ester Bonaventura Fonalleras
06/08/2019

Signatura 2 de 6

1) Constitució de la Mesa.
2) Donar compte de la falta de justificació de la temeritat referent al Lot 2.
3) Acordar la procedència de l’exclusió de l’empresa 6TEMS COMUNICACIÓ INTERACTIVA SL i
proposar l’adjudicació del lot 2 a l’empresa Umbrella Digital Partner.

Desenvolupament de la sessió
1. Constitució de la Mesa
Es constitueix la Mesa de Contractació amb l’assistència dels següents membres dels indicats a
l’acord de JGL de data 4 de juliol de 2019 que va aprovar la nova composició de la mesa de
contractació pe a la licitació del servei de manteniment de campanyes a les xarxes socials i
manteniment de webs.
Hi assisteixen com a membres de la mesa:



Jaume Figueres

Signatura 4 de 6

Albert Esteva i Plaja

Signatura 1 de 6





Presidenta: Ester Bonaventura Fonalleras. Regidora de Serveis Generals.
Vocals: Carla Rebull Freixa. Regidora de Benestar social i Promoció econòmica
Sr. Jaume Figueras Puig. Tècnic d’alcaldia
Interventor municipal: Josep Teixidor i Massanas
Secretari municipal: Albert Esteva i Plaja
Secretària de la mesa: Núria Ibars Casas

L’autenticitat
d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento
Segell
se puedeelectrònic
comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web
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de Validació
d1f4742f0e204208b92405fa309ee488001
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Url de validació
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2. Donar compte de la falta de justificació de la temeritat per part de l’empresa requerida
referent al Lot 2

Núria Ibars Casas
07/08/2019
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Carlota Rebull Freixa
07/08/2019

Signatura 3 de 6

La secretària dona compte a la mesa que en data 19/07/2019, es va requerir a l’empresa 6TEMS
COMUNICACIO INTERACTIVA SL mitjançant escrit amb registre de sortida 2019/7216, per tal de
que justifiqués en el termini de 5 dies hàbils els motius del baix nivell de preus presentat en la
seva oferta pel lot 2, d’acord amb la clàusula 10.4 del PCAP regulador del contracte.
La notificació va ser acceptada per l’empresa destinatària el mateix dia de l’enviament, essent que
fins a data d’avui, l’empresa requerida no ha complimentat el requeriment tot i haver transcorregut
el termini concedit.
El PCAP regulador, a la clàusula 10.4 preveu que un cop transcorregut el termini concedit a
l’empresa, si la mesa no rep la informació sol·licitada, aquesta ho posarà en coneixement de
l’òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant
l’empresa licitadora exclosa del procediment.
A tal efecte, es posa de manifest a la mesa aquesta circumstància als efectes oportuns.

3.

Exclusió de la empresa 6TEMS COMUNICACIÓ INTERACTIVA SL

Josep Teixidor i Massanas
07/08/2019
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Ester Bonaventura Fonalleras
06/08/2019

Signatura 2 de 6

La mesa acorda l’exclusió de l’empresa 6TEMS COMUNICACIÓ INTERACTIVA SL per no haver
justificat dins del termini concedit a l’efecte, els motius de la temeritat en la seva oferta, acordantse ordenar la revisió de la documentació administrativa del licitador classificat en segon lloc,
UMBRELLA DIGITAL PARTNER SL.
Proposta d’acord
D’acord amb l’anterior, la mesa proposa a la Junta de Govern Local:
Primer.- EXCLOURE el licitador 6TEMS COMUNICACIÓ INTERACTIVA SL per no haver rebut la
informació justificativa sol·licitada.
Segon.- ORDENAR la revisió de la documentació administrativa presentada pel segon classificat,
UMBRELLA DIGITAL PARTNER SL previ requeriment d’aquesta i, en cas que aquesta sigui
correcte, s’elevarà a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació a aquesta empresa del Lot
2.
Un cop acabat l’objecte de la reunió, es llegeix aquesta acta, la qual es troba conforme i la signen
els membres de la Mesa.
Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura.

Jaume Figueres
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Albert Esteva i Plaja
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Signatura electrònica dels assistents
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