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Expedient núm. 02 / G0935 N –Manteniment informàtic 

 
   

ACTA DE LA TERCERA SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACI Ó DESIGNADA 
PER L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT HAR MONITZAT, DEL 
SERVEI CONSISTENT EN EL MANTENIMENT INFORMÀTIC PER A L’INSTITUT 
RAMON LLULL. 

 
 
SISTEMA D’ADJUDICACIÓ:  procediment obert harmonitzat 
 

COMPONENTS DE LA MESA: 
 
PRESIDENT: 
Sr. Josep Marcé i Calderer 
 
VOCALS TÈCNICS 
Sra. Anna Giralt Brunet 
Sra. Maria José Pasamon Lara 
 
VOCAL TÈCNIC AMB FUNCIONS D’ASSESSORA JURÍDICA: 
Sra. Núria Brichfeus Garcia 
 
INTERVENTOR: 
Sr. Ramón Gardó Quiles, qui delega en l’òrgan economicofinancer de l’Institut Ramon 
Llull, motiu pel qual, assisteix a la Mesa el senyor Tomàs Company, cap de gestió 
econòmica de l’Institut Ramon Llull. 
 
SECRETÀRIA: 
Sra. Maria Isabel Buldó Caballé 
 
 
A Barcelona, a les 9:30 hores del dia 29 de juny de 2015 a les dependències de l’Institut 
Ramon Llull, es reuneix la Mesa de Contractació integrada pels membres referenciats, 
d’acord amb el que estableix el Plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
present contracte.  
 
A la licitació s’ha presentat l’empresa Instrumentación y componentes, SA, representada 
pel senyor Máximo Valenciano Arranz. 
 
Abans de l’acte públic d’obertura del sobre C, que inclou la proposició relativa als criteris 
objectius o de valoració automàtica, el president  explica el resultat de l’informe relatiu a la 
valoració dels criteris subjectius a la Mesa de Contractació: la proposició presentada per 
l’empresa Instrumentación y componentes, SA obté una puntuació de 43,75 punts sobre 
un total de 46. La Mesa avalua i accepta la proposta presentada. 
 
Seguidament s’inicia l’acte públic d’obertura del sobre C, que inclou la proposició relativa 
als criteris objectius. El President llegeix l’acta de la segona sessió de la Mesa de 
Contractació de data 22 de juny de 2015. A continuació, procedeix a l’obertura del sobre 
corresponent a la proposició relativa als criteris objectius de l’empresa Instrumentación y 
componentes, SA amb el resultat següent: presenta l’oferta econòmica i una memòria 
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explicativa de la capacitat de resposta de l’empresa i de resolució de les incidències que 
es puguin produir. 

 
El President lliura la documentació presentada per l’empresa a la vocal tècnica per tal que 
comenci l’elaboració d’un informe tècnic sobre els criteris objectius i realitzi la proposta 
d’adjudicació.  
 
 
El President acorda donar per acabada la sessió. 
 
De la qual cosa, com a secretària, dono fe. 

 
 

Barcelona, 29 de juny de 2015 
 
 
 
 
 
 
         

La Secretària      El President 
Maria Isabel Buldó Caballé    Josep Marcé i Calderer  

 
 

 


