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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A L'OBERTURA DEL SOBRE 
NÚMERO 3 DE LA LICITACIÓ CONVOCADA PER ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DELS 
SERVEIS DE MANTENIMENT DEL MOBILIARI URBÀ I PAVIMENTS DELS ESPAIS 
PÚBLICS DE GIRONA 
 
 
Lloc :  Saló de Sessions 
Data :  26 de juliol de 2016  
Hora :  13:10 
 
Assistents:  
President: Sr. Joan Alcalà Quiñones, tinent d’Alcalde de la Corporació  
Vocals:  

• Sra. M. Mercedes Teixidor Oliveda, cap de Mobilitat i Via Pública 
• Sr. Pere Albertí Serra, suplent del portaveu del grup municipal ERC-MES-AM 
de la corporació 
• Sra. Míriam Pujola Romero, portaveu del grup municipal C’sde la corporació 
• Sr. Vicenç Estanyol Bardera, tècnic del servei d’Assessoria jurídica de Règim 

Interior de la Corporació  
• Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació 
• Sra. Elisabet Sureda Costa, tècnica adscrita al servei de Contractació i 

Compres que també actua com a secretària 
 

També hi són presents: 
- Sra. Laura Gallego Vilanova, tècnica adscrita al servei de Contractació i Compres. 
 
Altres assistents: 
-El senyor Eloi Palomares Vila, amb DNI. 40436126X, en representació de la 
FUNDACIÓ ASTRES 
 
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 de la 
proposició presentada en la licitació convocada per adjudicar la contractació del servei 
de manteniment del mobiliari urbà i paviments dels espais públics de Girona, per un 
import màxim de licitació anual 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 
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) i l'article 21 del Reial Decret 817/2009, 
de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP. 
 
Amb caràcter previ el President de la Mesa dóna compte del resultat obtingut pel 
licitador en la valoració del sobre número 2, d'acord amb l'informe tècnic emès per la 
senyora Gemma Clapés Badia, tècnica Responsable dels Servei Socials d’atenció 
primària, el 22 de juliol de 2016, el qual s'assumeix per la Mesa en la seva totalitat. 
 
 
 



La puntuació i valoració del sobre número 2 és la següent: 

B.1. Projecte d’Inserció socio-laboral: 23 punts sobre un total de 26 punts 

B.2. Coordinació amb el territori: 8 punts sobre un total de 9 punts 

TOTAL: 31 punts 

Es convida als licitadors interessats a que puguin comprovar que els sobres que 
contenen les ofertes són a la Mesa i en les mateixes condicions en què es van lliurar, 
alhora que se'ls convida a manifestar els dubtes i demanar els aclariments que 
considerin necessaris. 
 
La presidència de la Mesa ordena l'obertura del sobre número 3, donant a conèixer el 
seu contingut: 
 
Oferta núm. 1: presentada per la FUNDACIÓ ASTRES 
 
   

Import anual IVA ( 21%) Total 

218.435,19€ 45.871,39€ 264.306,57€ 

 
 
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 =   ____35 punts X_218.435,19€_   = 35 punts 
                                                218.435,19€ 

I per tant, en relació al sobre número 3 li corresponen 35 punts, que sumats als 31 
punts atorgats en la valoració del sobre núm. 2 sumen un total de 66 punts. 

Vista la puntuació obtinguda en l’oferta presentada per FUNDACIÓ ASTRES, atès que 
l’oferta  no incorre en cap supòsit de baixa anormal o desproporcionada d’acord amb la 
clàusula XX del PCAP, la Mesa proposa a l’òrgan de contractació, l’adjudicació del 
servei de manteniment del mobiliari urbà i paviments dels espais públics de Girona a 
favor de la FUNDACIÓ ASTRES per un import anual de 218.435,19€, IVA exclòs. 
 
Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:15h del 
migdia i signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dóna fe. 
 
 
La secretària      Vist i plau 

El president 
   
 
 
 
Elisabet Sureda Costa    Joan Alcalà Quiñones 
 


