ACTA D’OBERTURA DE PROPOSICIONS PONDERABLES DE FORMA AUTOMÀTICA DEL
PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE COORDINACIÓ I
ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS ENOGASTRONÒMICS PEL PATRONAT DE TURISME COSTA
BRAVA GIRONA (en endavant PTCBG) (SOBRE A)

President:

Sr. Jaume Marin Rabiol

Vocals:

Sra. Anna Cuadrat Mestres
Sra. Marta Casas Serrabasa
Sra. Anna Vendrell Deulofeu
Sra. Carme Nadal Gasull

Actua de Secretari de la Mesa el Sr. Jordi Turón Serra.
A la sala de junts del PTCBG, el dijous 2 de març de 2017 a les 09:00 h es constitueix la Mesa
de Contractació, integrada pels membres anteriorment citats, per a procedir a la qualificació
dels documents presentats pels licitadors que han optat al procediment per a la contractació
de la concessió administrativa referida.
El President de la Mesa constata que dins de termini han sol·licitat participar en el
procediment l’empresa que a continuació es detalla:
Núm. ordre

Núm. registre

Data

Nom empresa

1

75

03/02/2017

Iniciatives Catalanes i Serveis, SL (INCATIS SL)

Tot seguit, la Mesa de contractació procedeix a la qualificació de la documentació
administrativa continguda en el sobre A de l’empresa presentada, sobre la qual el Secretari de
la Mesa certifica la relació de documents que conté.
En relació a l’empresa Iniciatives Catalanes i Serveis, SL (INCATIS SL), la documentació
presentada s’ajusta al que disposa la disposició desena del plec de clàusules administratives
particulars, aprovades per acord del Consell d’Administració del 15 de desembre de 2016; que
no s’ha presentat cap reclamació i de conformitat amb el que disposa disposició onzena de
l’esmentat plec, la Mesa de Contractació acorda, per unanimitat admetre a licitació la plica
presentada per Iniciatives Catalanes i Serveis, SL (INCATIS SL).
Seguidament, de conformitat amb el que disposa la disposició onzena del plec de clàusules
administratives regulador d’aquest procediment, la Mesa de Contractació, acorda per
unanimitat:
Primer. Convocar al Comitè d’experts, pel dimarts, dia 7 de març de 2017 a les 09:00 hores a
la Sala d’Actes del Patronat, perquè procedeixin a valorar el contingut del sobre B,
proposicions que són judicis de valor.
El comitè experts estarà format per:

1

Sr. Carles Benítez, Tècnic de l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona, i
responsable del DIPLAB del segell de qualitat agroalimentari GIRONA EXCEL·LENT.
Isaac Gelabert Lagar, expert gastrònom i es dedica professional al muntatge
d’esdeveniments enogastrònomics.
Segon. Convocar a la Mesa de Contractació, el dimarts 7 de març de2017, a les 12:30 h., a la
Sala d’Actes del Patronat, amb el següent ordre del dia;
1.- Lectura de l'informe elaborat pel comitè d’experts relatiu als criteris avaluables
mitjançant un judici de valor.
2.- Valorar les proposicions ponderables de forma automàtica.
No havent-se presentat cap reclamació, s’estén la present acta signada pels integrants de la
Mesa de Contractació, de tot el que en dono fe, com a Secretari, a les 09:15 hores de la data
indicada al començament.

El Secretari,
Jordi Turon i Serra
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