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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2, 
CORRESPONENT ALS SERVEI DE CONTROL DE QUALITAT I ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA DE LA CENTRAL D’INCIDÈNCIES I DE LA FACTURACIÓ MENSUAL 
DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS PÚBLICS LOCALS DE L’AJUNTAMENT 
DE GIRONA  
 
 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local 
Data: 14 de setembre de 2015 
Hora: 13:15 
 
Assistents:  
President:  Sra. Marta Madrenas Mir, tinenta d’alcalde de la Corporació  
 
Vocals - Sr. M. Àngels Planas Crous , tinenta d’alcalde d’Hisenda i Sostenibilitat, Àrea    

promotora de la licitació. 
 - Sr. Eduard Berloso Ferrer, suplent tinenta d’alcalde d’Hisenda i Sostenibilitat 
 - Sr. Pere Albertí i Serra, suplent del portaveu del grup municipal ERC-MES-AM 

- Sr. Lluís Pau Gratacós, secretari general en funcions la Corporació 
- Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació  
 

Secretària: Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la corporació 
 
Hi són present M. Rosa Mañas Tulsà, tècnica superior de Secretaria administrativa i 
estadística. 
 
L'objecte  de  la  sessió  és  l’obertura del  sobre  número 2 que conté la proposició 
relativa als criteris tècnics que depenen d’un judici de valor de les proposicions 
presentades en la licitació convocada per adjudicar el servei de control de qualitat i 
assistència tècnica de la central d’incidències i de la facturació mensual del servei de 
neteja dels edificis públics locals de l’Ajuntament de Girona, per un import anual de 
licitació de 60.000 € + 12.600 € 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. 

 
En relació a l’admissió dels licitadors i en compliment de l’establert a l’article 82 del 
Reglament general de la Llei de contractes, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 15 
de març, passat el termini concedit per esmenar els defectes i les omissions 
detectades en la documentació administrativa continguda en el sobre número 1 
presentat per l’empresa: CIAS COM 2001, SL, la Mesa determina que aquesta ha 



esmenat els defectes detectats en el sobre 1 dins del termini establert i que compleix 
amb els requisits previstos a què es refereix l’article 146 del TRLCSP i continguts a la 
clàusula XV.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la 
licitació. 

 

En conseqüència es declara admesa l’oferta presentada per: 
 

- CIAS COM 2001, SL  
 
Seguidament la Presidència procedeix a l’obertura del sobre número 2, a fi de donar 
compliment a allò previst als articles 22.1, 26 i 27 del Reial Decret 817/2009, de 8 de 
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP. 
     
La Mesa acorda fer tramesa de la documentació del sobre número 2 a la tècnica 
superior de Secretaria administrativa i estadística de conformitat amb el que estableix 
l’article 150.2 del TRLCSP i l’article 25 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel 
qual es desenvolupa parcialment la LCSP. 
 
La data de l’obertura del sobre número 3 serà el dia 24 de setembre de 2015 a les 
13h. 
 
Finalitzat l’acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió a dos quarts de 
dues, de la qual cosa dono fe. 
 
 
La secretària       Vist i plau  
        La Presidenta 
  
 
 
 
Berta Gratacós Cubarsí     Marta Madrenas Mir  
 

 


