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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA I DELS
TREBALLS DE JARDINERIA AL PARC DE DOMENY DE GIRONA I OBERTURA DEL SOBRE
NÚMERO 1

Lloc        
Data 
Hora 

Assistents: Sra. Sílvia Paneque Sureda, tinenta d'alcalde d'Igualtat, Drets socials,
Treball, Joventut i Seguretat, que actua com a presidenta.
Sra. M. Àngels Planas i Crous, tinenta d'alcalde regidora d'Hisenda i Règim
Interior de la Corporació.
Sr. Eduard Berloso i Ferrer, tinent d'alcalde de Sostenibilitat, Medi Ambient,
Participació i Cooperació de la Corporació.
Sr. Jordi Figueras Bosch, cap d'àrea de Sostenibilitat de la Corporació.
Sr. Narcís Sastre Fulcara, regidor delegat de Paisatge i Habitat urbà de la
Corporació.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres que
actua com a vocal i, que actua com a secretària.
Sr. Vicenç Estanyol Bardera, tècnic del servei d'Assessoria Jurídica de
Règim Interior de la Corporació.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació.

     

:
:

11 de juliol de 2016
13:10

També hi són presents:
- Sra. Laura Gallego Vilanova, tècnica adscrita al Servei de Contractació i Compres
- Sr. Christian Geis Nielsen, tècnic de Paisatge i Biodiversitat

: Sala de Junta de Govern Local
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L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre número 1 de la
licitació del contracte dels serveis de neteja i dels treballs de jardineria al Parc de Domeny
de Girona, per un import de licitació de 55.961,11€ (cinquanta-cinc mil nou-cents seixanta-
un euros amb onze cèntims) IVA exclòs.

La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'Alcaldia-Presidència
de composició de la Mesa de Contractació de data 30 de març de 2016, i  llegeix les
disposicions legals aplicables, especialment l'article 320 del Reial decret legislatiu 3/2001,
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.

Ha participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la
forma pertinent:

      1.- PUNT VERD GIRONA, S.L.
      2.- JARDINERIA FONT VIÑALS, SL
      3.- E.I.BROT SERVEI INTEGRAL DE JARDINERIA
      4.- BROCOLI, SL
      5.- DIM MEDIAMBIENT, SL
      6.- ARICO FOREST, SL
      7.- JARDINERIA GIRONA, SLU



En conseqüència, i d'acord amb la clàusula XVI.3 del Plec de clàusules
jurídicoadministratives i econòmiques particulars reguladores de la contractació, la Mesa
acorda concedir, a les empreses que es relacionen a continuació, un termini no superior a
tres dies hàbils per tal que esmenin els següents defectes i omissions:

PUNT VERD GIRONA, SL

Tot seguit, la presidència ordena l'obertura del sobre número 1 i la Mesa procedeix a la
qualificació de la documentació administrativa acreditativa de la personalitat jurídica,
capacitat d'obrar, apoderament i solvència econòmica, financera, tècnica i professional del
licitador i demés requisits a què es refereix l'article 146.1 del TRLCSP, així com de la
demés documentació exigida en el plec de clàusules administratives i econòmiques
particulars reguladores de la licitació.

L'empresa PUNT VERD GIRONA aporta entre d'altres el DNI de l'apoderat, les escriptures
de Constitució i de Poders, el NIF de l'empresa,  l'Annex I, la classificació empresarial en el
Grup, Subgrup i Categoria exigida, el document de compromís de l'obligació de disposar
des del moment de l'inici del contracte d'un local situat a menys de 10 km de la ciutat de
Girona i s'indica el domicili per a la pràctica de notificacions.

L'empresa JARDINERIA FONT VIÑALS aporta entre d'altres l'Annex I, l'Annex II sense
identificar degudament a quina licitació es refereix, la declaració de compromís de
subscriure una pòlissa d'assegurances en el supòsit que resulti adjudicatari, el document
de compromís de l'obligació de disposar des del moment de l'inici del contracte d'un local
situat a menys de 10 km de la ciutat de Girona i s'indica el domicili per a la pràctica de
notificacions.

L'empresa E.I.BROT SERVEI INTEGRAL DE JARDINERIA, aporta entre d'altres, l'Annex II,
el document de compromís de l'obligació de disposar des del moment de l'inici del
contracte d'un local situat a menys de 10 km de la ciutat de Girona i s'indica el domicili per
a la pràctica de notificacions.

L'empresa  BROCOLI, SL només aporta l'Annex II.

L'empresa DIM MEDIAMBIENT, SL, aporta entre d'altres la fitxa resum de les dades que es
troben en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores, l'Annex I, l'Annex II, el document
de compromís de l'obligació de disposar des del moment de l'inici del contracte d'un local
situat a menys de 10 km de la ciutat de Girona i s'indica el domicili per a la pràctica de
notificacions.

L'empresa ARICO FOREST, SL aporta entre d'altres la fitxa resum de les dades que es
troben en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores, l'Annex I, l'Annex II, la declaració
de compromís de subscriure una pòlissa d'assegurances en el supòsit que resulti
adjudicatari, el document de compromís de l'obligació de disposar des del moment de l'inici
del contracte d'un local situat a menys de 10 km de la ciutat de Girona i s'indica el domicili
per a la pràctica de notificacions.

L'empresa JARDINERIA GIRONA, SLU aporta entre d'altres el DNI de l'apoderat, les
escriptures de Constitució i de Poders, el NIF de l'empresa, la declaració sobre el volum
anual de negocis, documentació d'acreditació de la solvència econòmica, financera, tècnica
i professional,  el document de compromís de l'obligació de disposar des del moment de
l'inici del contracte d'un local situat a menys de 10 km de la ciutat de Girona i s'indica el
domicili per a la pràctica de notificacions. També aporta l'Annex I i la declaració de
compromís de subscriure una pòlissa d'assegurances en el supòsit que resulti adjudicatari,
ambdòs documents sense signar.



Document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en la forma
i termini indicat en la clàusula V. A) 5 del present plec en el supòsit de que resulti
adjudicatari.
 
JARDINERIA FONT VIÑALS, SL
En la  declaració responsable del licitador indicant que compleix amb les condicions
establertes legalment per contractar amb l’Administració (Annex II), no s’identifica
degudament a quina licitación es refereix. Caldria indicar el número d’expedient o el títol de
la licitación complert. 

E.I. BROT SERVEI INTEGRAL DE JARDINERIA
Document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en la forma
i termini indicat en la clàusula V. A) 5 del present plec en el supòsit de que resulti
adjudicatari.

BRÓCOLI, SL
Document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en la forma
i termini indicat en la clàusula V. A) 5 del present plec en el supòsit de que resulti
adjudicatari.

Document de compromís de l’obligació de disposar des del moment de l’inici del contracte
d’un local situat a menys de 10 km de la ciutat de Girona.

 Assenyalament de  domicili per a la pràctica de notificacions. Aquesta circumstància podrà
ser complementada indicant una direcció de correu   electrònic i un número de telèfon i fax.

DRIM MEDIAMIBIENT, SL
Document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en la forma
i termini indicat en la clàusula V. A) 5 del present plec en el supòsit de que resulti
adjudicatari.

JARDINERIA GIRONA, SLU
Document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en la forma
i termini indicat en la clàusula V. A) 5 del present plec en el supòsit de que resulti
adjudicatari, degudament signat.

Declaració de responsable subscrita per l’empresari o empresaris, si es tracta d’unió
temporal, en la que expressi que la persona física o els administradors de la persona
jurídica, en el seu cas, no incorren en cap de les prohibicions per a contractar amb
l'Administració, de l'article 60 del TRLCSP, i d'estar al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Sens perjudici de que la justificació
acreditativa d’aquest requisit hagi de presentar-se, abans de l’adjudicació, per l’empresari a
favor del qual es vagi a efectuar. (Annex I), degudament signat.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:20h del
migdia i signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dóna fe.



Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

Sílvia Paneque Sureda

Vist i plau
La presidenta


