
 
 
 
 

      AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT             
 
 

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’OBERTURA DELS SOBRES 3 i 4 

 

Reunits a la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, el dia 11 de Juny a les 12 

hores, es constitueix en acte públic, la Mesa de Contractació per a l’adjudicació del 

contracte de gestió de servei públic d’atenció a la primera infància de l’escola infantil 

municipal de Puigpunyent,  formada pels  següents: 

 
1.- President el Batle President de l’Ajuntament de Puigpunyent: 

 
             2.-Vocals: 
  

1.- Maria de LLull Albertí tècnic de la Conselleria d’Educació i Cultura 
2.- Isabel Martín Román , en representació del PSO 
3.- Marissa Pla Isern, en representació del IPG 
4.- El Sr Josep Ramón Marqués, administratiu de l’Ajuntament de Puigpunyent 

 
             5.-Margalida Mulet Cañellas, secretaria de l’Ajuntament de Puigpunyent 
 

No assisteix , la Sra. Maria Teresa Pons, en representació del PP 

 

 

En la sessió de la Mesa de Contractació de data 11 de juny de 2014, a les 10 

hores,  es va procedir a l’obertura dels sobre «1» que contenen la documentació 

administrativa, essent admesos els següents 

1.- Eulen, Sociosanitarios S.A. 

2.- Lireba Serbveis e Integrats 

3.- Fundació per la Formació i la Recerca 

4.- Encís 

 

 

Seguidament, per part de la Mesa, es procedeix a  l’obertura i examen dels  

SOBRE 3. PROPOSICIÓ TÉCNICA RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLES 

MITJANÇANT FÓRMULES i SOBRE 4. PROPOSICIO TECNICA RELATIVA ALS 

CRITERIS NO AVALUABLES MITJANÇANT FORMULES. que inclou aquells documents 

que son necessaris per a la valoració deis criteris que depenguin d’un judici de 

valor. 

 



Després de la lectura de les diferents proposicions, la Mesa acorda sol.licitar 

els informes técnics convenients, per a la valoració de les propostes, d’acord amb 

els criteris i les ponderacions establertes en el Plecs de Condicions 

 

Una vegada de que es disposi de les anteriors valoracions, i reunida 

novament la Mesa de Contractació, es donará a conéixer la ponderació assignada .A 

continuació es procedirá a l‘obertura del  sobres «2». 

 

Atesa la valoració deis criteris la ponderació deis quals depén d’un judici de 

valor (Sobre «4») i dels criteris la ponderació dels quals és automática sobre «3» i 

de la millor oferta económica, la Mesa de Contractació proposará l’adjudicatari del 

contracte. 

El President dóna per finalitzada la reunió a les 13 hores. I perquè així hi 

consti, el Secretari redacta Acta i la sotmet a la signatura del President i Vocals; en 

dóna fe. 

 Puigpunyent a 11 de Juny de 2014 

 

 

La Mesa de Contractació, 

 
1.- Maria de LLull Albertí tècnic de la Conselleria d’Educació i Cultura 
2.- Isabel Martín Román , en representació del PSO 
3.- Marissa Pla Isern, en representació del IPG 
4.- El Sr Josep Ramón Marqués, administratiu de l’Ajuntament de Puigpunyent 

 
             5.-Margalida Mulet Cañellas, secretaria de l’Ajuntament de Puigpunyent 
 
 
 
 
 
 


