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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LA
GESTIÓ DE LA RECAPTACIÓ MUNICIPAL
En data 1 d’octubre de 2018, a partir de les 11 hores i 15 minuts, es reuneixen els
membres de la mesa de contractació del servei relatiu a la gestió de la Recaptació
Municipal.
. President: Josep Maria Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització.
. Secretari:

Josep Pujol Sancho, TMG del Servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions.

. Vocals:

Susana Castellano Til, cap d’Unitat de Recaptació Voluntària.
Mariona Ribera Esparbé, interventora.
José Luis González Leal, secretari general.

D’acord amb la convocatòria de la Mesa, els assumptes a tractar es detallen a
continuació:
1. Ratificació de la qualificació de la documentació inclosa al sobre número 1
(documentació administrativa). A la vista de la diligència signada pel secretari i
president, la Mesa acorda ratificar la qualificació del sobre número 1, i admetre la
proposició presentada per l’entitat mercantil Caixabank, SA (A08663619).
2. Obertura del sobre número 2 (criteris automàtics) de la proposició
presentada mitjançant la plataforma Vortal. A continuació, mitjançant la
plataforma Vortal, es porta a terme l’obertura del sobre número 2 de la proposició
rebuda.
A continuació es reprodueix el contingut del sobre indicat:
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La mesa comprova que la documentació que el licitador ha inclòs en el sobre
número 2 és la mateixa que la del sobre 1. Per tant, no hi consta cap dels elements
que calia valorar segons els criteris automàtics previstos a la clàusula 19a del plec
de clàusules administratives.
Així doncs, la mesa considera irregular la proposició presentada per l’entitat
mercantil Caixabank, SA, i proposa a l’òrgan de contractació declarar deserta la
licitació.
3. Aprovació, si escau, de la valoració de l’oferta en relació amb el sobre
número 2 (criteris automàtics), de la puntuació final i de la proposta
d’adjudicació del contracte, condicionada a la inexistència d’elements que
requereixin d’un estudi del contingut o d’aclariments de l’empresa licitadora.
Tenint en compte les circumstàncies indicades en el punt segon d’aquesta acta, no
és possible portar a terme aquest tràmit previst en el punt tercer de la convocatòria.
El president dóna per finalitzat l’acte, a les 11 hores i 30 minuts de la data indicada a
l’encapçalament, i per a que consti s’estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a
secretari, certifico.
El secretari de la Mesa
Josep Pujol Sancho

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C JOSEP
PUJOL SANCHO - DNI
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Raó:Signatura
Lloc : Manresa

Vist i plau
El president de la Mesa
Josep M. Sala Rovira
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MARIA SALA ROVIRA
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Lloc : Manresa
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