Acta de valoració de les propostes rebudes en el procediment de
concurrència pública per a la gestió del Servei de Menjador de
l’Escola Juncadella de la Cellera de Ter

LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de la Cellera de Ter
DATA: dimecres 16 de juny a les 19:00
ASSISTENTS:
Presidenta: Maria Carme González
Vicepresidenta: Anna Jofré
Secretària: Íngrid Vila (assisteix via telemàtica ja que està confinada)
Tresorera: Patricia Tetas
Vocals: Núria Serrat, Marta Escobar, Laura Juan i Úrsula Fontalba
L’objecte de la sessió és per fer la valoració de les ofertes rebudes en el
procés de concurrència pública per a la gestió del servei de menjador de
l’escola Juncadella de la Cellera de Ter, per establir la classificació i la
proposta d’adjudicació del contracte a l’empresa amb la millor puntuació.
A.- Ofertes presentades per ordre de recepció:
1
2

Capgir Gestió de Serveis, SL
Càtering Vilanova

11-06-2021
15-06-2021 (fora de termini segons el
plec de clàusules penjat a la web del
CCS, de l’Ajuntament de la Cellera de
Ter i de l’AMPA Juncadella). S’adjunta
pàg. com a annex.

B.- Valoració de les propostes
Com que només hi ha una proposta no cal fer cap valoració. S’ha revisat la
documentació presentada i és la requerida.
Atès el resultat, ACORDEM:
1.- Elevar la proposta del contracte del Servei de Menjador escolar adreçat
a infants d’educació infantil i primària durant tots els dies lectius del curs
escolar 2021/22, amb possibilitat de pròrroga pel curs 2022/23 subjecte a
la renovació del conveni amb el CCS i l’interès de l’AMPA, a la proposta de
l’empresa Capgir Gestió de Serveis, SL (B17564758) ja que és l’única
empresa presentada.

2.- Requerir a l’empresa CAPGIR Gestió de Serveis SL (B17564758) que en
el termini màxim de 10 dies acrediti la solvència tècnica necessària per a la
formalització del contracte.
3.- Fer trasllat d’aquesta ACTA a la direcció de l’escola per a la seva
publicació
al web del centre, a l’Ajuntament i al CCS per a la seva difusió.
Quan son les 20h es dona per acabada la sessió. I una vegada llegida l’acta
la signa la secretària per la seva deguda constància.
En nom i representació de l’AMPA Juncadella.

Íngrid Vila Bohigas

