Plaça Major, 2
08711 Òdena
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www.odena.cat
odena@odena.cat

Contracte: CONTRACTE DE SERVEIS
Objecte: SERVEI DE L’ESCOLA D’ESTIU D’ÒDENA 2022
Forma: LICITACIÓ PÚBLICA
Procediment: OBERT
Convocatòria licitació: DECRET D’ALCALDIA NÚM. 348 DE DATA 28/04/2022
Exp. C1742022150 – 432/2022
ACTA NÚM. 1 DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA
SOBRE A - DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I OFERTA DELS CRITERIS
D'ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN FUNCIÓ D'UN JUDICI DE VALOR
Localitat i lloc: Òdena
Data: 18 de maig de 2022
Comença: 14:00 hores
Finalitza: 14:41 hores
Mesa de Contractació, assistents:
President:

- Francisco Guisado Santano, alcalde

Vocals:

- Celsa Pérez Gil , Secretària –Interventora
- Antoni Pujadó Estany, Tècnic/a operatiu de l'àmbit tresoreriaDipositària

Actua com a secretària la funcionaria de l’Ajuntament d’Òdena Sra. Quima Rico
Santano.
Desenvolupament de la sessió
1. Constitució de la Mesa de Contractació. Es constitueix la Mesa amb els assistents
esmentats a l’encapçalament, designats en el plecs administratius particulars aprovats
per decret d’alcaldia núm. 348 de data 28.04.2022.
2. Obertura dels sobre núm. A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I OFERTA
DELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN FUNCIÓ D'UN JUDICI DE
VALOR.
El President de la Mesa llegeix l’anunci de la convocatòria d’inici de la licitació per
contractar, convenientment publicitada mitjançant anuncis inserits al Perfil del
Contractant i en el web corporatiu.
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- Inès Garcia Hernández, treballadora laboral municipal de l’àrea
de serveis a les persones,

A continuació la secretària de la Mesa dóna lectura de les ofertes presentades dins de
termini, segons consta en la certificació emesa per l’eina Sobre Digital.

Acte seguit, es procedeix a la qualificació dels documents administratius aportats, i
s’acorda:
Primer.- Declarar admesos els següents licitadors que han formulat proposta, en tant
en quant la documentació administrativa presentada s’ajusta a la requerida:


Plica 1

PUNTUAJOCS, S.L. (B64958838), en data 17 de maig de 2022, hora 11:08:40
– Registre d’entrada 2022-E-RC-441



Plica 2

ANIMA’NS SCP (J66050857), en data 17 de maig de 2022, hora 11:41:15 –
Registre d’entrada 2022-E-RC-443



Plica 3

DIVERSPORT SL (B17711474), en data 17 de maig de 2022, hora 13:29:26 –
Registre d’entrada 2022-E-RC-445

Admesos els licitadors que han concorregut s’acorda procedir a l’obertura de l’Annex 2
- criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un judici, d’acord amb les clàusules
particulars de contractació.

S’informa tanmateix que la propera convocatòria de la Mesa serà el dia 25.05.2022, a
les 13:30 hs. per a procedir a la comunicació del resultat de l’Informe de valoració de
criteris tècnics i a l’obertura del Sobre B: Oferta dels criteris d'adjudicació quantificables
de forma automàtica.
El Sr. President dóna l’acte per acabat a l’hora que s’indica a l’encapçalament, i s’estén
aquesta acta que signen electrònicament, al marge, tots els assistents, juntament amb la
secretària, que en dóna fe.
El president
Francisco Guisado Santano

Els vocals
Celsa Pérez Gil
Antoni Pujadó Estany
Inés Garcia Hernández

La secretària de la Mesa
Quima Rico Santano

2

Codi Validació: 5SLWZG6QSXHFK6K6MQM6SLCGL | Verificació: https://odena.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

Un cop revisada la documentació, s’anuncia que la Mesa donarà trasllat de totes les
propostes presentades a la treballadora laboral municipal de l’àrea de serveis a les
persones, Sra. Inés Garcia, per tal què avaluï les mateixes i elevi informe d’acord amb
els barems continguts en els plecs de condicions.

