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Unitat: CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2019/1571
Assumpte: Contractació de la prestació dels serveis de determinades activitats formatives de la
Unitat de Dinamització Comunitària

Carlota Rebull Freixa
29/08/2019
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ACTA DE SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Número de sessió: 1
Expedient de contractació: 2019/1571
Objecte: Contractació de determinats serveis formatius de la Unitat de Dinamització Comunitària
Procediment d’adjudicació: Obert
Pressupost base de licitació: 36.136,04 € (exempts d’IVA)
Data de la sessió: 27/08/2019
Horari: De 9:27h. a 09:50h.
Lloc: Sala de Juntes.
Ordre del dia
1) Constitució de la Mesa.
2) Fase d’obertura del sobre A (Documentació administrativa)
3) Fase d’obertura del sobre B (Oferta amb criteris de valoració de caràcter subjectiu)

ESTER MARTINEZ RUS
29/08/2019

Signatura 5 de 5

Miquel Bell-lloch i Palet
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Desenvolupament de la sessió
1. Constitució de la Mesa
Es constitueix la Mesa de Contractació amb l’assistència dels següents membres dels indicats a la
clàusula 9 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest contracte. Excusa la
seva presència la responsable del contracte.
Hi assisteixen com a membres de la mesa:



Josep Teixidor i Massanas

Signatura 4 de 5

Carlos Jiménez i Miramón
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President: Alcalde, Sr. Miquel Bell-lloch i Palet.
Vocals:
o La substituta del Regidor delegat d’Ensenyament, Cultura i Festes, i Regidora
delegada de Benestar social i Promoció econòmica, la Sra. Carla Rebull Freixa.
Secretari municipal: Carlos Jiménez i Miramón.
Interventor municipal: Josep Teixidor Massanas.
Secretària de la mesa: Ester Martínez Rus.

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
Ajuntamen
Codi Segur
de Validació
1c860cd19ddb4953b5612df810158685001
t de
Url de validació
https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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Carlota Rebull Freixa

El president ordena a la secretària a que doni lectura de la documentació administrativa
continguda en el sobre A presentat per cadascun dels licitadors en aquesta contractació,
s’apliquen les credencials dels custodis i s’obren els sobres dels quals es procedeix a la
visualització, el resultat d’aquesta revisió dóna el resultat següent:
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2. Fase interna d’obertura del Sobre A (documentació administrativa)

Empresa

DEUC

Declaració
responsable

Informació
confidencial

Annex 6 Compromís
d’adscripció de mitjans

ESQUEMES
INFORMÀTICS
SL
ACTIESCOLA
SLU

Presentat

Presentat

Presentat

Presentat

Presentat

Presentat

---

Presentat

Tot i haver presentat l’empresa ESQUEMES INFORMATICS SL el document d’informació
confidencial, l’empresa indica que no hi ha dades confidencials.

ESTER MARTINEZ RUS

3.

Fase d’obertura del sobre B (Oferta amb criteris subjectius)

La Secretària, per indicació del President, procedeix a l’obertura de la documentació que conté les
propostes amb criteris de valoració subjectius (Propostes organitzatives) amb el següent resultat:
Empresa
ESQUEMES
INFORMÀTICS SL
ACTIESCOLA SLU
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La documentació administrativa aportada per tots els licitadors és correcte, sense que hagi estat
necessari sol·licitar cap esmena, quedant tots admesos en la licitació.

Proposta organitzativa
Presentada
Presentada

La mesa de contractació acorda donar trasllat de la documentació aportada per tal que el tècnic
competent en la matèria la valori i emeti el corresponent informe en un termini màxim de 7 dies
naturals.

Josep Teixidor i Massanas
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Rebut aquest informe es convocarà una nova mesa per donar compte de l’informe tècnic i de la
valoració dels criteris subjectius, i es procedirà a l’obertura del sobre B (oferta econòmica i criteris
objectius).

L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento
se puede comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web
Codi Segur de Validació

1c860cd19ddb4953b5612df810158685001

Url de validació

https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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Un cop acabat l’objecte de la reunió, es llegeix aquesta acta, la qual es troba conforme i la firmen
els membres de la Mesa.
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Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura.

Miquel Bell-lloch i Palet

Carla Rebull i Freixa

Carlos Jiménez i Miramón

Josep Teixidor i Massanas
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Ester Martínez Rus
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