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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA I 
MANTENIMENT DE LA JARDINERIA, PARCS, JARDINS I ARBRAT VIARI DE 
LES ZONES URBANES DE GIRONA, RELATIVA A L’ADJUDICACIÓ 

 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local  
Data:  10 de juny de 2015 
Hora: 13:00 hores 
 

  Assistents:  
President:  
- Sr. Jordi Fàbrega i Vilà, tinent d’alcalde en funcions de la Corporació  
Vocals: 
- Sra. Roser Urra Fàbregas, regidora en funcions de Serveis Administratius 
- Sra. Empar Vilà Coch, cap de l’Àrea de Sostenibilitat i Ciutadania 
- Sra. Rosa Diví Desvilar, cap dels Serveis Jurídics d’Hisenda  
- Sra. Glòria Rigau Solé, viceinterventora de la Corporació 
Secretària:  
- Sra. M. Rosa Mañas Tulsà, funcionària de la Corporació 
 

Hi assisteix el senyor Pere Pascua Vila, cap de secció de Parcs, Jardins, Rius i 
Paisatges. 
 
L’objecte de la sessió és la valoració de l’informe tècnic i proposar l’adjudicació del 
LOT 2 dels serveis de neteja i manteniment de la jardineria, parcs, jardins i arbrat viari 
de les zones urbanes de Girona, a favor de l’empresa que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. 
 
La Presidència declara constituïda la Mesa i la Secretària llegeix les disposicions 
legals aplicables, especialment l’article 320 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic i 
l’article 22.1 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 

D’acord  amb l’Acta de la Mesa de contractació de 21 de maig de 2015 es va acordar 
demanar la justificació de la baixa temerària a l’empresa BROT SERVEIS INTEGRALS 
DE JARDINERIA, SLU. 
 
Per Decret de l’Alcaldia de 29 de maig de 2015 es procedeix al requeriment de la 
justificació de l’oferta a l’empresa BROT SERVEIS INTEGRALS DE JARDINERIA, SLU. 
 
Mitjançant informe del cap de secció de Parcs i Jardins, Rius i Paisatge de 8 de juny de 
2015, es proposa acceptar la justificació de l’oferta presentada per l’empresa BROT 
SERVEIS INTEGRALS DE JARDINERIA, SLU. 
 
La Mesa dóna la seva conformitat, assumint i aprovant el contingut del l’informe de 8 de 
juny de 2015 on es proposa acceptar la justificació de l’oferta presentada per l’empresa 
BROT SERVEIS INTEGRALS DE JARDINERIA, SLU. i proposa, a l’òrgan de 
contractació, l’adjudicació del LOT 2 del contracte del servei de neteja i manteniment de 
la jardineria, parcs, jardins i arbrat viari de les zones urbanes de Girona, a favor de 



l’esmentada empresa, per haver presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, 
doncs d’acord amb l’informe de 20 de maig de 2015 ha obtingut la major puntuació. 
 

Finalitzat  l'acte,  la  Presidència  de  la  Mesa  dóna  per  acabada  la  reunió a un quart de 
dues de la tarda de la qual cosa dono fe. 

 
El president      La secretària 
 
 
 
Jordi Fàbrega Vilà     M. Rosa Mañas Tulsà 
 
vocals,  
 
 
 
Roser Urra Fàbergas     Empar Vilà Coch 
 
 
 
 
Rosa Diví Desvilar     Glòria Rigau Solé 


