EXP. 28/17 PL PC

ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE N. 2
DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB ANUNCI AL PERFIL
DEL CONTRACTANT, PER CONTRACTAR EL SERVEI
D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIAL PER A
INFANTS I ADOLESCENTS AMB SITUACIÓ DE RISC I LES
SEVES FAMÍLIES(CENTRE OBERT)

A Lloret de Mar (la Selva), el dia 18 d’agost de 2017
A les 11:00 hores, es constitueix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, la
Mesa per a la celebració de l'acte d'obertura del Sobre n. 2 de les pliques
presentades per a l’adjudicació, mitjançant procediment de licitació amb
anunci al perfil del contractant, servei d’intervenció socioeducativa no
residencial per a infants i adolescents amb situació de risc i les seves
famílies (CENTRE OBERT).
De conformitat al que disposa la Llei de Bases de Règim Local, Text
Refós de Règim Local, Llei Municipal de Catalunya i el RD Legislatiu 3/2011,
presideix la Mesa el Regidor Delegat de Benestar i Família Sr. ANTONIO J
LORENTE I ESTEPA, i la formen el Secretari General Sr. RAFEL GARCIA
JIMENEZ, la TAG mig de Serveis Jurídics Sra. IMMA FUSTE I CAPDEVILA i la
Interventora Accidental Sra. ANNA GAIRI I RAMOS. Actua com a Secretària
la funcionària de la secció de Serveis Jurídics Sra. Gemma Hidalgo.
L'acte és públic i no assisteix cap representant de les empreses licitadores.
Tot seguit, el Sr. President declara obert l'acte i per la Sra. Secretària es
procedeix a donar lectura dels articles del RD Legislatiu 3/2011 que fan
referència a aquest procediment de licitació.
Durant el termini de presentació d’ofertes es van presentar les següents:
LICITADOR
Plica núm. 1.- FUNDACIO SER.GI
S’informa als assistents que en data 17/08/2017 es va realitzar l’acta
d’obertura del Sobre n. 1, de conformitat amb els articles 25 a 30 del Reial
Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
LCSP, i es va comprovar la documentació presentada.
A continuació, es procedeix a l'obertura del sobre n. 2, segons el següent
resultat:
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LICITADOR

PLICA 1.- FUNDACIÓ SER.GI

PROJECTE
TÈCNIC,
COMPLEMENTARIETAT DEL SERVEI I
MILLORES ADDICIONALS (fins a 50
punts)
PRESENTAT

A continuació, a les 11:20 hores, el Sr. President declara l'acte acabat, i es
passa la documentació a informe del Serveis Tècnics Municipals.
Una vegada valorades i puntuades les pliques per part dels serveis tècnics,
el Secretari de la Mesa informarà als licitadors, a través de correu
electrònic, de la data i hora d’obertura del sobre núm. 3, alhora que
s’informarà també a través del Perfil del Contractant.
Tanmateix, la present acta es publica al Perfil del contractant del web
municipal.
Tot seguit, la present acta és signada pel Sr. President de la Mesa, de la
qual, com a Secretària, Certifico.

