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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 3, 
CORRESPONENT AL CONTRACTE MIXT DELS SERVEIS DE MANTENIMENT, 
REPARACIÓ O OBRES DE NOVES INSTAL·LACIONS DELS ELEMENTS 
SEMAFÒRICS DE LA CIUTAT DE GIRONA 
 
 
 
Lloc: Sala de la Junta de Govern Local 
Data: 13 de juliol de 2015 
Hora: 13:15 
Assistents:  
President:  Sra. M. Àngels Planas Crous, tinenta d’alcalde de la Corporació  
Vocals: - Sr. Joan Alcalà Quiñones, regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública 

 - Sr. Pere Albertí i Serra, regidor del grup municipal CUP-Crida per Girona 
 - Sra. Laia Pèlach Saget, portaveu del grup municipal CUP  
 - Sr. Lluís Pau Gratacós, secretari general en funcions la Corporació 
 - Sra. Glòria Rigau Solé, viceinterventora de la Corporació  

Secretària: Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la corporació 
 
Hi són presents la senyora M. Mercè Teixidor Oliveda, cap de Mobilitat i Via Pública, el 
senyor Pere Casas Vall·llosera, enginyer municipal de l’Àrea de Mobilitat i Via Pública,  
la senyora M. Rosa Mañas i Tulsà, tècnica del Servei de Contratació i Compres i el 
senyor Ramon Llorente Varela, defensor de la Ciutadania. 
 
També hi assisteixen: 

- Senyor Josep Manel Díaz Linde, amb DNI: 52.390.437W, en representació de 
l’empresa ETRA BONAL. 

- Senyor Oriol Llorens, amb DNI: 47945271T, en representació de l’empresa 
SICE, SA 

- Senyor Carles Tost Garcia, amb DNI: 46764641Y,i el senyor Juan Ramírez de 
Álvaro, amb DNI: 44022064H, en representació de l’empresa TELVENT 
TRÁFICO I TRANSPORTE, SA  

 
 
L’objecte de la sessió és l’obertura del  sobre  número 3 que conté la proposició 
relativa als criteris d’adjudicació econòmics, avaluables mitjançant xifres o 
percentatges i la presentació de l’informe de valoració del sobre número 2 de la 
licitació convocada per adjudicar el contracte mixt dels serveis de manteniment, 
reparació o obres de noves instal·lacions dels elements semafòrics de la ciutat de 
Girona, per un import màxim anual de 279.687,37€ + 58.734,35€ en concepte 
d’IVA. 
 

La Presidència declara constituïda la Mesa, d’acord amb el decret de l’Alcaldia-
Presidència de composició de la Mesa de Contractació de data 25 de juny de 2015, 
modificat per Decret d’Alcaldia el 7 de juliol de 2015 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 (TRLCSP); l’article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual 
es desenvolupa parcialment la LCSP. 

 
La Presidència de la Mesa dóna compte de l’informe de valoració elaborat 
conjuntament  pel senyor Pere Casas Vall·llosera, enginyer de Seguretat, Mobilitat i 
Via Pública la senyora M. Mercè Teixidor Oliveda, cap de l’Àrea de Seguretat, Mobilitat 
i Via Pública. 
  
 
Seguidament s’informa de la valoració atorgada als licitadors:  
 

LICITADORS 
 

PUNTUACIÓ SOBRE 2 
(fins a 50 punts) 

UTE: SICE - SECE 33,50 

ETRA BONAL 36,75 

TELVENT TRÁFICO I 
TRANSPORTE, SA 

41,75 

INDRA SISTEMAS, SA 19,50 

 
La Presidència de la Mesa procedeix a l’obertura del sobre núm. 3 a fi de donar-ne 
lectura: 
 

• Oferta núm. 1: presentada per la UTE: SICE - SECE per:  
 

• Un import anual total del manteniment preventiu, correctiu i explotació de: (es calcula 

aplicant el percentatge de baixa oferta al pressupost de licitació que consta a la clàusula VII d’aquest plec, en el 

que es refereix al manteniment preventiu, correctiu i explotació ( MP, MC, E): 

Preu IVA Total 

184.653,64€ 38.777,27€ 223.430,91€ 

 

Percentatge de baixa a aplicar al quadre de preus unitaris de manteniment 

preventiu, correctiu i explotació:   18% ( la baixa percentual a aplicar serà la mateixa per 

tots els preus unitaris) 

 

 

• Un import màxim total anual de les noves instal·lacions i reparació de 

desperfectes de: (es calcula aplicant el percentatge de baixa oferta al pressupost de licitació que consta a 

la clàusula VII d’aquest plec, en el que es refereix a noves instal·lacions i reparació de desperfectes ( NI, RD):  



Preu IVA Total 

44.690,00€ 9.384,90€ 54.074,90€ 

 

Percentatge a aplicar al quadre de preus unitaris de noves instal·lacions i 

reparació de desperfectes:   18%( la baixa percentual a aplicar serà la mateixa per tots els 

preus unitaris) 

• Oferta núm. 2: presentada per l’empresa ETRA BONAL per un import anual:  
 

• Un import anual total del manteniment preventiu, correctiu i explotació de: (es calcula 

aplicant el percentatge de baixa oferta al pressupost de licitació que consta a la clàusula VII d’aquest plec, en el 

que es refereix al manteniment preventiu, correctiu i explotació ( MP, MC, E): 

Preu IVA Total 

157.631,16€ 33.102,54€ 190.733,70€ 

 

Percentatge de baixa a aplicar al quadre de preus unitaris de manteniment 

preventiu, correctiu i explotació:    30% ( la baixa percentual a aplicar serà la mateixa per 

tots els preus unitaris) 

 

• Un import màxim total anual de les noves instal·lacions i reparació de 

desperfectes de: (es calcula aplicant el percentatge de baixa oferta al pressupost de licitació que consta a 

la clàusula VII d’aquest plec, en el que es refereix a noves instal·lacions i reparació de desperfectes ( NI, RD):  

Preu IVA Total 

38.150,00€ 8.011,50€ 46.161,50€ 

 

Percentatge a aplicar al quadre de preus unitaris de noves instal·lacions i 

reparació de desperfectes:      30_%( la baixa percentual a aplicar serà la mateixa per tots 

els preus unitaris) 

 
• Oferta núm. 3: presentada per l’empresa TELVENT TRÁFICO Y 

TRANSPORTE, SA per un import anual:  
 

• Un import anual total del manteniment preventiu, correctiu i explotació de: (es calcula 

aplicant el percentatge de baixa oferta al pressupost de licitació que consta a la clàusula VII d’aquest plec, en el que 

es refereix al manteniment preventiu, correctiu i explotació ( MP, MC, E): 

Preu IVA Total 

198.164,88€ 41.614,62€ 239.779,50€ 

 



Percentatge de baixa a aplicar al quadre de preus unitaris de manteniment 

preventiu, correctiu i explotació:   12% ( la baixa percentual a aplicar serà la mateixa per 

tots els preus unitaris) 

 

 

• Un import màxim total anual de les noves instal·lacions i reparació de desperfectes 

de: (es calcula aplicant el percentatge de baixa oferta al pressupost de licitació que consta a la clàusula VII 

d’aquest plec, en el que es refereix a noves instal·lacions i reparació de desperfectes ( NI, RD):  

Preu IVA Total 

53.410,00€ 11.216,10€ 64.626,10€ 

 

Percentatge a aplicar al quadre de preus unitaris de noves instal·lacions i 

reparació de desperfectes:    2%( la baixa percentual a aplicar serà la mateixa per tots els 

preus unitaris) 

 

• Oferta núm. 4: presentada per l’empresa INDRA SISTEMAS, SA per:  
 

• Un import anual total del manteniment preventiu, correctiu i explotació de: (es calcula 

aplicant el percentatge de baixa oferta al pressupost de licitació que consta a la clàusula VII d’aquest plec, en el 

que es refereix al manteniment preventiu, correctiu i explotació ( MP, MC, E): 

Preu IVA Total 

157.631,15€ 33.102,54€ 190.733,69€ 

 

Percentatge de baixa a aplicar al quadre de preus unitaris de manteniment 

preventiu, correctiu i explotació:    30% ( la baixa percentual a aplicar serà la mateixa per 

tots els preus unitaris) 

 

• Un import màxim total anual de les noves instal·lacions i reparació de 

desperfectes de: (es calcula aplicant el percentatge de baixa oferta al pressupost de licitació que consta a 

la clàusula VII d’aquest plec, en el que es refereix a noves instal·lacions i reparació de desperfectes ( NI, RD):  

Preu IVA Total 

38.150,00€ 8.011,50€ 46.161,50€ 

 

Percentatge a aplicar al quadre de preus unitaris de noves instal·lacions i 

reparació de desperfectes:   30%( la baixa percentual a aplicar serà la mateixa per tots els 

preus unitaris) 

 



La Mesa acorda fer tramesa de les anteriors ofertes i de l’expedient administratiu a 
l’Àrea de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, per tal que sigui emès l’informe relatiu a la 
valoració del sobre núm. 3. 
 
Finalitzat l’acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió a les 13:30 
hores, de la qual cosa dono fe. 
 
La presidenta       La secretària 
 
 
 
M. Àngels Planas Crous     Berta Gratacós i Cubarsí 


