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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
CONSISTENT EN L’ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA DE LA GESPA
ARTIFICIAL I ELEMENTS AUXILIARS DEL CAMP DE FUTBOL MIONPUIGBERENGUER
En data 9 d’octubre de 2018, a partir de les 11 hores i 45 minuts, es reuneixen els
membres de la Mesa de contractació de l’arrendament amb opció de compra de
la gespa artificial i elements auxiliars del camp de futbol Mion-Puigberenguer.
. President: Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat d’Esports
. Secretari:

Josep Pujol Sancho, tècnic de Contractació

. Vocals:

Josep Maria Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització
Sílvia Saura Villar, cap del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports
Esteve Albàs Caminal, cap del Servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions
Mariona Ribera Esparbé, interventora
Rosa Gomà Batriu, en substitució del secretari general.

La mesa s’ha reunit amb l’ordre del dia següent:
1. Ratificació de la qualificació de la documentació inclosa en el sobre número 1
(documentació administrativa).
2. Exposició de l’informe valoració de la documentació presentada en relació al
sobre número 2 (s’adjunta a aquesta convocatòria l’informe tècnic).
3. Aprovació de la valoració que s’atribueix a l’oferta presentada en relació amb
el sobre número 2.
4. Obertura del sobre número 3 de la proposició presentada mitjançant la
Plataforma Vortal.
5. Aprovació, si escau, de la valoració de l’oferta en relació amb el sobre número
3, de la puntuació final i de la proposta d’adjudicació del contracte,
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condicionada a la inexistència d’elements que requereixin d’un estudi del
contingut o d’aclariments de les empreses licitadores.
El president de la mesa comenta que l’entitat mercantil Mondo Ibérica, SA (CIF
A50308139) va presentar en data 24 d’agost de 2018 un recurs especial en matèria
de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
L’Ajuntament de Manresa va presentar al·legacions i sol·licitud de mesures
provisionals davant del Tribunal el dia 29 d’octubre de 2018. A dia d’avui no es té
coneixement de cap mena de resposta en relació amb el recurs.
Per raons de prudència en la tramitació d’aquesta contractació, la mesa acorda la
suspensió de la seva celebració a l’espera de la resolució del recurs interposat
davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
Tenint en compte que era possible l’assistència de públic a la mesa en alguns
aspectes de la convocatòria, els membres de la mesa comuniquen als assistents els
acords indicats anteriorment.
El president dóna per finalitzat l’acte, a les 12 hores 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
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Vist i plau
El president de la Mesa
Jordi Serracanta Espinalt
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