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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A L'OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO 2
DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI BANCARI DE COBRAMENT MITJANÇANT TARGETES
DE CRÈDIT O DE DÈBIT PER VIA TELEMÀTICA A TRAVÉS DE PASSAREL·LA DE PAGAMENT
O PER TERMINALS PUNTS DE VENDA DISPONIBLES A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

Lloc : Sala de Grups Municipals
Data : 2 de juliol de 2019
Hora : 09:32
Vocals: - Sra. M. Àngels Planas i Crous, presidenta per delegació mitjançant Decret
d'Alcaldia de 18 de juny de 2019, que actua com a presidenta.
- Sr. Lluís Pujol Amich, tresorer municipal de la corporació.
- Sr. Lluís Pau Gratacós, vicesecretari general de la corporació.
- Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la corporació.
- Sra. Agnès Cla Cubillas, tècnica de Contractació i Compres, que actua de vocal
i, que actua com a secretària.
També hi es present:
La senyora Victòria Vilà Falcón, tècnica del servei de Contractació i Compres.
L'objecte de la sessió és l'obertura del sobre número 2 que conté la proposició relativa als
criteris d'adjudicació econòmics, avaluables mitjançant xifres o percentatges de les
proposicions presentades en la licitació convocada per adjudicar la CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI BANCARI DE COBRAMENT MITJANÇANT TARGETES DE CRÈDIT O DE DÈBIT
PER VIA TELEMÀTICA A TRAVÉS DE PASSAREL·LA DE PAGAMENT O PER
TERMINALS PUNTS DE VENDA DISPONIBLES A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS,
per un import de licitació de 72.000,00€ (setanta-dos mil euros) IVA exempt.
La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'Alcaldia-Presidència
de composició de la Mesa de Contractació de data 18 de juny 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.
En relació a l'admissió de les empresa licitadora, passat el termini concedit per esmenar els
defectes i les omissions detectades en la documentació de caràcter general presentada per
l'entitat CAIXABANK SA, la Mesa determina que aquesta s'ajusta als criteris de selecció
establerts en el Plec de clàusules administratives particulars.
La Presidència dóna compte que ha estat admesa en la licitació, la proposició presentada
per la següent empresa:
1.- CAIXABANK SA, amb NIF A08663619
La Presidència de la Mesa ordena l'obertura del sobre número 2, donant a conèixer el seu
contingut:
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* Oferta núm. 1: presentada per l'empresa CAIXABANK SA, corresponent a l'import
d'adjudicació del contracte i d'acord amb la següent oferta:
Preu de l'oferta, per un termini de 2 anys, per un preu unitari de 0,45 %,
IVA exempt.
CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4482643 1MHUR-2HYB8-SRXFC 26761890723722B3EE342669A169A0E27A3EAA93) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

Admissió de mitjans de pagament sense cost:
a) Cobraments en efectiu en oficines.................................. NO
b) Càrrec en compte per banca electrònica......................... SI
c) Cobrament amb targetes de dèbit pròpies........................SI
- Liquidació diària de cobraments i traspàs diari del compte restringit al
compte operatiu dels documents Q60: SI
- Proposta de millora de retribució dels comptes restringits vinculats a la
prestació dels serveis retribuïts que es regulen en aquest plec: 0 %
d'increment del diferencial del tipus de referència oficial en la retribució
dels comptes restringits.

La Mesa acorda fer tramesa de l'anterior oferta de l'expedient administratiu a l'Àrea de
Hisenda i Règim Interior, per tal que s'emeti l'informe de la proposició econòmica així com
la valoració de les mateixa.
Finalitzat l'acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 9:35 h del matí
i signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dóna fe.

La secretària

Vist i plau
La presidenta

Agnès Cla Cubillas

M. Àngels Planas i Crous
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