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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2 DE LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL MOBILIARI URBÀ I 
PAVIMENTS DELS ESPAIS PÚBLICS DE GIRONA 
 
 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local 
Data: 18 de juliol del 2016 
Hora: 13:10 hores 
 
Assistents:  
Presidenta:  Sra. Sílvia Paneque Sureda, tinenta d’alcalde de la Corporació 
Vocals:   - Sra. M. Mercedes Teixidor Oliveda, cap de Mobilitat i Via Pública 
    - Sr. Pere Albertí Serra, regidor del grup municipal ERC-MES-AM 
    - Sra. Míriam Pujola Romero, portaveu del grup municipal C’s 

   - Sr. Vicens Estanyol Bardera, tècnic del servei d’Assessoria Jurídica de     
Regim Interior de la Corporació  
   - Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació 

               - Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap del Servei de Contractació  i Compres que 
també actua de secretària. 
 
També hi és present la senyora Elisabet Sureda Costa, tècnica adscrita al Servei de 
Contractació i Compres 
 
Hi assisteix el senyor Albert Rosa Congost, amb DNI: 40309808P, en representació de 
la FUNDACIÓ ASTRES 
 
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 contracte del servei de 
manteniment del mobiliari urbà i paviments dels espais públics de Girona, per un 
import de licitació de 225.190,91€ (dos-cents vint-i-cinc mil cent noranta euros amb 
noranta-un 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. 

S’ha presentat a la licitació la FUNDACIÓ ASTRES. 
 
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 als serveis de 
Mobilitat i Via Pública , per tal de que informin sobre els criteris avaluables mitjançant 



judici de valor, 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 26 de juliol de 2016 a les 13h. 
 
Finalitzat l’acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió a les 13:15h, de 
la qual cosa dono fe. 
 
 
 
La secretària       Vist i plau  
        La Presidenta 
  
 
 
 
Berta Gratacós Cubarsí     Sílvia Paneque Sureda  
 

 


