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Expedient: Contractació del servei de gestió i comercialització del projecte de Terra de Comtes i Abats 2016 
Procediment: Contractació administrativa 
Assumpte: Acta Mesa de Contractació de data 20/05/2016 
Número de fulls: 2 

 

 
 
ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ 

 
Constitució de la mesa de contractació 
Lloc: Sala d’Actes de l’Agència 
Data: 20/05/2016 
Hora inici: 10:00 
Hora final: 10:30 
 
Assistents:  
 
President Josep Maria Farrés i Penela  
Vocals Rosabel Jiménez Tallón  
 Gerard Soler Serra  
 Raquel Molina Farrés  
 Helena López i Sola  
Secretari Gerard Soldevila i Freixa  
 
Desenvolupament de la sessió 
 
L’objecte de la sessió és la qualificació i valoració, per part de la Mesa de Contractació, dels 
sobres de les ofertes presentades per a l’adjudicació de la contractació del servei de gestió i 
comercialització del projecte de Terra de Comtes i Abats, en virtut de la clàusula 11 del plec 
de clàusules administratives particulars aprovades per  Resolució de Presidència 86/2016 de 
data 12 d’abril de 2016. 
 
L’ import de licitació és de 89.376,65 euros (IVA inclòs), i es tracta d’un procediment obert 
 
Les empreses que han presentat oferta són: 
 
-Gestió Cultural Transversal S.L. 
 
Després del corresponent estudi de la documentació administrativa de les pliques, la mesa 
acorda, per unanimitat dels seus membres, atorgar les qualificacions següents:  
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“Oferta de valoració discrecional” Fins a un màxim de 20 punts 
 

Empresa Punts 

Gestió Cultural Transversal SL 18  

 
 
“Oferta de valoració matemàtica” 
 
1. Preu. Fins a un màxim de 20 punts 
 

Empresa Punts 

Gestió Cultural Transversal SL 20  

 
2.Llocs de treball de nova creació. Fins a un màxim de 10 punts 
 

Empresa Punts 

Gestió Cultural Transversal SL 10 

 
A continuació, la Mesa de Contractació adopta, per unanimitat dels assistents, els següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Es proposa classificar les empreses que han participat i han estat admeses en el 
procediment de contractació del servei de gestió i comercialització del producte de Terra de 
Comtes i Abats, d’acord amb l’ordre següent: 
 

Licitador/a Puntuació total del concurs 

Gestió Cultural Transversal SL 48 

  
Segon.- Proposar l’empresa Gestió Transversal SL com a adjudicatària del procediment 
obert. 
 
Tercer.- Disposar que es publiqui l’acta de la present sessió en el perfil del contractant de la 
pàgina web de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. 
 
I no havent més assumptes a tractar, el President de la Mesa de Contractació aixeca la 
sessió en la data i en el lloc assenyalats en l'encapçalament d'aquesta acta que conté tres 
pàgines, enumerades de la 1 a la 2. 
 
President  
 
 
       Vocals      
 
 
 
 
Secretari 

 


