IDENTIFICADORS

DOCUMENT

DOC_ID: 7778194

Altres: Acta final de data 08/07/19

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: 3FKYX-C21ZB-UUGGY
Data d'emissió: 14 de agosto de 2019 a les 8:43:03
Pàgina 1 de 2

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretària de la Mesa de Contractació de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 17/07/2019 09:07
2.- Regidor delegat de Cultura, Dinamització del Territori i Joventut de AJUNTAMENT DE GIRONA
.Signat 17/07/2019 09:25

BG/jm
Exp.: 2019019811 - C. 06.115.003

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4522537 3FKYX-C21ZB-UUGGY 34D156C258DEFB50FB5330C38812528BC5F08BB8) 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.

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ 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 DEPENDÈNCI

Lloc : Sala Renart
Data : 16 de juliol de 2019
Hora : 13:26
Vocals: - Sr. Carles Ribas i Gironès, tinent d'alcalde de Cultura, Dinamització del Territori
i Joventut, que actua com a president.
- Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la corporació.
- Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la corporació.
- Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres, que
actua com a vocal i, que actua com a secretària.
També hi són presents:
- La senyora Victòria Vilà Falcón, tècnica del servei de Contractació i Compres.
- La senyora Agnès Clà Cubillas, tècnica del servei de Contractació i Compres.
- La senyora Carme Nova Flores, tècnica del servei de Contractació i Compres.
L'objecte de la sessió és proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació de la licitació del
contracte 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, a favor de l'empresa que hagi presentat
l'oferta més avantatjosa.
La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'Alcaldia-Presidència
de composició de la Mesa de Contractació de data 12 de juliol de 2019 i llegeix les
disposicions legals aplicables, especialment l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, el punt 7 de la Disposició addicional segona i
l'article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
LCSP.
Obert l'acte, la Secretària de la Mesa dóna lectura de la clàusula 26 del Plec de clàusules
administratives particulars reguladores de la licitació, relativa als criteris d'adjudicació.
Seguidament, es procedeix a la lectura de les puntuacions de les diferents empreses que
consten en els informes tècnics de valoració de la proposició presentades, donant a
conèixer la puntuació obtinguda per les empreses licitadores:
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EMPRESA
1. CAIXABANK SA
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VALORACIONS

TOTAL

Preu de l'oferta (proporcional)
Admissió de mitjans de pagament
sense cost
Liquidació diària dels cobraments i
traspàs diari al compte opera
Proposta de millora de retribució dels
comptes restringits vincul

Econòmica

0,00
4,00

9,00
punts

5,00
0,00

9,00 punts

Vista la puntuació, la Mesa acorda:
Proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació 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, a favor de l'empresa CAIXABANK, SA, amb NIF A08663619, per ser la única
empresa presentada a la licitació i l'empresa amb la millor puntuació.
Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dona per acabada la reunió, a les 13:27 h del
migdia i signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dona fe.

La secretària

Vist i plau
El president

Berta Gratacós Cubarsí

Carles Ribas i Gironès
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