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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I D'OBERTURA DEL SOBRE
NÚMERO 1 DEL SERVEI DE MANTENIMENT I TREBALLS DE JARDINERIA DEL PARC DE LA
DEVESA DE LA CIUTAT DE GIRONA

Lloc        
Data 
Hora 

Assistents: Sra. Sílvia Paneque Sureda, tinenta d'alcalde d'Igualtat, Drets socials,
Treball, Joventut i Seguretat, que actua com a presidenta.
Sr. Christian Geis Nielsen, tècnic de la secció de Paisatge i Biodiversitat de la
Corporació.
Sr. Pere Alberti Serra, suplent del portaveu del grup municipal ERC-MES-AM
de la Corporació.
Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la Corporació.
Sra. Gloria Rigau Solé, viceinterventora de la Corporació.
Sra. Elisabet Sureda Costa, tècnica de Contractació i Compres que actua
com a vocal i, que actua com a secretària.

     

:
:

27 de juliol de 2016
13:00

També hi és present la senyora Laura Gallego Vilanova, tècnica adscrita al Servei de
Contractació i Compres.

: Sala de Junta de Govern Local
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-

-
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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 per adjudicar el contracte del servei de manteniment i treballs de jardineria del Parc
de la Devesa de la ciutat de Girona. 

L'objecte del contracte es divideix en dos blocs. Cada bloc constitueix un lot als efectes
d'aquesta licitació, i els licitadors podran presentar proposicions a tots els lots, sempre que
es compleixi amb els requisits indicats, o bé, només a algun d'ells, consistint en els
següents treballs:

LOT 1: Operacions de jardineria que s'han de fer en el parc durant els períodes diversos de
l'any i s'especialitzarà en la gestió de jardineria i del manteniment i tractament dels plàtans
de la Devesa, juntament amb la jardineria integral del recinte esportiu de la piscina.
LOT 2: Neteja i complements d'acompanyament dels  treballs de recollida i retirada de la
fusta que genera la poda, treure rebrolls, retirada de fulles, pedres, brutícia i excrements
dels gossos, entre d'altres. Aquest lot es reserva a Centres Especials de Treball sense
ànim de lucre.

El pressupost màxim anual de licitació és de 139.789,50 €, IVA exclòs.
El pressupost anual màxim de cada lot és el següent:
LOT 1: 74.908,23 € 
LOT 2(CET): 64.881,27 € 
 
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) i l'article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la LCSP.



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

      1.- FUNDACIÓ MAS XIRGU (LOT 2)
      2.- NEGOCIOS PUERTO 1975 SL (LOT 1)
      3.- DRIM MEDI AMBIENT SL (LOT 1)
      4.- ARICO FOREST SL (LOT 1)
      5.- PUNT VERD GIRONA, SL (LOT 1)
      6.- E.I.BROT SERVEIS INTEGRAL DE JARDINERIA SL (LOT 1)
      7.- MOIX, SERVEIS I OBRES, SL (LOT 1)
      8.- JARDINERIA GIRONA, SLU (LOT 1)

Tot seguit, la presidència ordena l'obertura del sobre número 1 i la Mesa procedeix a la
qualificació de la documentació administrativa presentada, que d'acord amb la clàusula XIII
del plec de clàusules administratives particulars, ha de ser la següent:

- Certificat d'inscripció al Registre de Licitadors, i una declaració responsable de l'aportació
dels documents referits en el certificat, que eximeix de l'aportació dels documents que s'hi
refereixen.
- Escriptura de constitució de l'entitat i de les seves modificacions, degudament inscrita en
el Registre Mercantil, i el NIF.
- Escriptura de poder del representant o la seva còpia, degudament inscrita al registre
públic corresponent.
- Declaració responsable de l'Annex I
- Solvència econòmica i financera i tècnica o professional d'acord amb la clàusula XIII del
plec o certificat acreditatiu de la classificació del contractista en els termes exigits en el
plec.
- LOT 2:acreditació de la condició de Centre Especial de Treball, declaració de vigència i
justificació de la condició d'entitat sense afany de lucre.
- Document de compromís de subscriure la pòlissa d'assegurances en la forma i termini
indicat en el plec pel supòsit 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.
- Domicili per a la pràctica de notificacions

PLICA 1: FUNDACIÓ MAS XIRGU és l'única oferta presentada pel que fa al LOT 2. 
L'esmentada empresa ha presentat, entre la documentació administrativa pròpia del sobre
1, la documentació relativa a l'oferta econòmica que havien d'aportar al sobre 3. La qual
cosa suposa el coneixement efectiu i previ del preu ofertat, que és un dels criteris
avaluables mitjançant fórmules, entre d'altres, del sobre 3.

Atès que l'article 145 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el
qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), estableix
l'obligatorietat que les proposicions dels interessats s'ajustin al que preveu el plec de
clàusules administratives particulars.

D'acord amb la clàusula XIII del plec de clàusules administratives particulars que estableix
la documentació administrativa que haurà de figurar al sobre 1 i de conformitat amb la
clàusula XVI.4 del mateix, la qual estableix que "s'exclouran del procediment de licitació
aquells licitadors que incorporin en el sobre número 2 documentació que hagi de ser
objecte d'avaluació posterior i que correspongui al sobre número 3".

En el mateix sentit i pel que fa al supòsit que ens ocupa, així com d'acord amb l'Informe
8/2014, d'11 d'abril, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat
de Catalunya, segons el qual el coneixement efectiu del contingut de la documentació que



PLICA 4 - ARICO FOREST, SL ha aportat tota la documentació requerida menys la
següent: cal que aporti el document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa
d’assegurances en la forma i termini indicat pel plec pel supòsit de que resulti adjudicatari.

PLICA 5 - PUNT VERD GIRONA, SL ha aportat tota la documentació requerida menys la
següent: cal que aporti l'escriptura de constitució de l’entitat i de les seves modificacions,
degudament inscrita en el Registre Mercantil (originals o còpies compulsades), l'escriptura
de poder del representant, degudament inscrita en el registre públic corresponent (originals
o còpies compulsades) i 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.
Els dos primers documents es podran substituir pel formulari normalitzat del document
europeu únic de contractació.

PLICA 6 - E.I.BROT SERVEI INTEGRAL DE JARDINERIA ha aportat tota la documentació
requerida menys la següent: cal que aporti l'escriptura de constitució de l’entitat i de les
seves modificacions, degudament inscrita en el Registre Mercantil i el NIF (originals o
còpies compulsades), l'escriptura de poder del representant, degudament inscrita en el
registre públic corresponent (originals o còpies compulsades), la documentació acreditativa
de la solvència tècnica, de conformitat amb la clàusula XI.2 del plec de clàusules
administratives particulars, en concret: un certificat que acrediti haver executat un servei de
característiques similars al del present contracte, quant a l’objecte i l’import del mateix i
declaració indicant la maquinària i material de què disposa l’empresa per a l’execució del
contracte (la solvència tècnica es podrà substituir per la classificació en els termes exigits
en el plec). Tota la documentació esmentada es podrà substituir pel formulari normalitzat
del document europeu únic de contractació.

PLICA 7 - MOIX, SERVEIS I OBRES, SL ha aportat tota la documentació requerida, menys
la següent: cal que aporti la declaració responsable de l'Annex I o bé el formulari
normalitzat del document europeu únic de contractació degudament completat.

PLICA 8 - JARDINERIA GIRONA, SLU ha aportat tota la documentació requerida menys la

ha de ser objecte de valoraci, en un moment anterior al previst a la normativa de
contractació pública, derivat de la seva inclusió incorrecta en els diferents sobres per part
de les empreses licitadores, ha de comportar l'exclusió d'aquestes del procediment de
licitació. 

Per tant, la Mesa de Contractació proposa a l'òrgan de contractació l'exclusió pel que fa a
la licitació del Lot 2, de l'oferta presentada per la Fundació Mas Xirgu, a la vegada que
proposa també declarar deserta la licitació del Lot 2, atès que d'acord amb l'article 151.3
del TRLCSP no existeix cap altra oferta admissible que s'hagi presentat per aquest lot.

Pel que fa a la resta d'ofertes:

PLICA 2 - NEGOCIOS PUERTOS 1975, SL ha aportat tota la documentació requerida,
menys la següent: cal que aporti l'escriptura de constitució de l’entitat i de les seves
modificacions, degudament inscrita en el Registre Mercantil (originals o còpies
compulsades) i l'escriptura de poder del representant, degudament inscrita en el registre
públic corresponent (originals o còpies compulsades). Aquesta documentació es podrà
substituir pel formulari normalitzat del document europeu únic de contractació.

PLICA 3 - DRIM MEDI AMBIENT, SL ha aportat tota la documentació requerida, menys la
següent: cal que aporti la declaració responsable de l’Annex I del plec de clàusules
administratives particulars regulador del contracte. Aquesta documentació es podrà
substituir pel formulari normalitzat del document europeu únic de contractació.



següent: cal que aporti escriptura de constitució de l’entitat i de les seves modificacions,
degudament inscrita en el Registre Mercantil (originals o còpies compulsades), l'escriptura
de poder del representant, degudament inscrita en el registre públic corresponent (originals
o còpies compulsades), tota la documentació acreditativa de la solvència tècnica, de
conformitat amb la clàusula XI.2 del plec de clàusules administratives particulars (que es
podrà substituir pel certificat acreditatiu de la classificació del contractista en els termes
exigits en el plec pel que fa al Lot 1) i 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. Les tres primeres documentacions es podran substituir pel formulari normalitzat del
document europeu únic de contractació.

En conseqüència, i d'acord amb la clàusula XVI.3 del Plec de clàusules administratives
particulars reguladores de la contractació, la Mesa acorda concedir a les empreses
referides (pliques 2 a 8) un termini fins a les 14:00 hores del divendres 29 de juliol de 2016
per tal que esmenin els defectes i omissions esmentats.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a un quart de dues
del migdia i signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dóna fe.

Elisabet Sureda Costa

La secretària

Sílvia Paneque Sureda

Vist i plau
La presidenta


