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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA, D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 3 I  
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ CORRESPONENT AL CONTRACTE DEL 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 Diumé 
Data: 24 de setembre de 2015 
Hora: 13:00 
 
Assistents:  
President:  Sra. Isabel Muradàs Vázquez, tinenta d’alcalde de la Corporació  
Vocals: - Sra. M. Àngels Planas Crous, regidora d’Hisenda i Sostenibilitat 

 - Sr. Joan Alcalá Quiñones, regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública 
 - Sr. Pere Albertí Serra, Albertí i Serra, regidor del grup municipal ERC-MÉS-
AM 
 - Sra. Laia Pèlach Saget, regidora del grup municipal CUP – Crida per Girona 
 - Sr. Lluís Pau Gratacós, secretari general en funcions de la Corporació 
 - Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació  

Secretària: Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la corporació 
 
Hi són presents la senyora M. Rosa Mañas i Tulsà, tècnica superior de Secretaria 
administrativa i estadística i el senyor Ramon Llorente Varela, defensor de la 
ciutadania. 
 
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 del 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 
se   tor 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 per la 
senyora M. Rosa Mañas i Tulsà, tècnica superior de Secretaria administrativa i 
estadística i que assumeix. 
  
Seguidament s’informa de la valoració atorgada al licitador:  
 



LICITADOR CRITERIS DE VALORACIÓ 
 

PUNTUACIÓ SOBRE 2 
(fins a 50 punts) 

Descripció de la metodologia i 
procediments de control del control de 
qualitat. Fins a 25 punts  

22,50 

Descripció de la metodologia i 
procediments de la Central 
d’Incidències. Fins a 15 punts 

13,50 CIAS COM 2001, SL 

Control de la facturació mensual del 
servei de neteja de l’Ajuntament. Fins a 
10 punts 

9 

TOTAL 45 

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

• Oferta núm. 1: presentada per l’empresa CIAS COM 2001, SL 
 
Preu IVA (21%)  Total 

57.900,00€ 12.159,00€ 70.059,00€ 

 
La Mesa acorda que atès que és l’única oferta presentada, que d’acord amb la 
Clàusula XXI del PCAP s’atribueixen les puntuacions del sobre número 3 de la 
següent manera:   

 

Puntuació de cada oferta =   50 punts X 57.900€  = 50 punts 

                                               57.900€ 

 
I per tant, en relació al sobre número 3 li corresponen 50 punts, que sumats als 45 
atorgats en la valoració del sobre núm. 2 sumen un total de 95 punts. 
 
Vista la puntuació obtinguda per l’oferta presentada per l’empresa CIAS COM 2001, 
SL, la Mesa proposa a l’òrgan de contractació, l’adjudicació del contracte del 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 a 
favor de l’empresa CIAS COM 2001, SL per un import anual de 57.900,00€.  
 
Finalitzat l’acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió a les 13:10 
hores, de la qual cosa dono fe. 

 
Vist i plau 

La secretària      La presidenta 
  
 
  
 
Berta Gratacós Cubarsí    Isabel Muradàs Vázquez 


