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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS DE NETEJA D'EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE
GIRONA I OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO 1

Lloc        
Data 
Hora 

Assistents: Sra. M. Àngels Planas i Crous, tinenta d'alcalde regidora d'Hisenda i Règim
Interior de la Corporació.
Sr. Pere Alberti Serra, suplent del portaveu del grup municipal ERC-MES-AM
de la Corporació.
Sra. Laia Pélach Saget, portaveu del grup municipal  CUP-Crida per Girona
de la Corporació.
Sra. Maria Rosa Mañas Tulsà, tècnica de Secretaria Administrativa i
Estadística.
Sr. Vicenç Estanyol Bardera, tècnic del servei d'Assessoria Jurídica de
Règim Interior de la Corporació.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació.
Sr. Joan Alcalà i Quiñones, tinent d'alcalde d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i
Via Pública, que actua com a president.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres, que
actua com a vocal i, que actua com a secretària.
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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 d'edificis i dependències municipals de
l'Ajuntament de Girona, per un import de licitació de 3.304.372,64€ (tres milions tres-cents
quatre mil tres-cents setanta-dos euros amb seixanta-quatre 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.- FUNDACIÓ MAS XIRGU
      2.- MULTISERVEIS NDAVANT, SL
      3.- VALORIZA FACILITIES, SAU
      4.- ACCIONA FACILITY SERVICES
      5.- OHL SERVICIOS-INGESAN
      6.- EULEN, SA

Es fa constar que ha arribat a l'Ajuntament de Girona, per correu certificat i procedent de
l'oficina de correus, oferta de l'empresa LA BRUIXA Neteges generals i manteniments, fora
del termini de presentació de proposicions, sense que s'hagi anunciat prèviament la



presentació de l'oferta mitjançant la remissió per fax o telegrama del justificant amb la data
i hora d'entrada a l'oficina de correus. 

D'acord amb la Clàusula XVI.5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars " També
podrà ser enviada la documentació per correu. En aquest cas els tres sobres vindran
inclosos en un quart i el licitador haurà de remetre per fax (núm. 972 419 495) o telegrama,
el justificant de la data i hora d'entrada a l'oficina de correus. L´oferta no serà admesa si el
justificant de proposició sobrepassa les 14:00 hores del dia de finalització del termini de
presentació de proposicions. Així mateix, l'anunci de remissió del justificant a l'Ajuntament
haurà de comunicar-se el mateix dia. Transcorregut, no obstant, 10 dies següents a
l'esmentada data sense que s'hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap
cas. "

D'acord amb la jurisprudència existent, són dos els requisits que s'han de complir i
acreditar per part del licitador quan opta per presentar la seva oferta en una Oficina de
Correus: justificar la data d'imposició de l'enviament a l'oficina de correus en termini i
anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant fax o telegrama, abans
de la finalitazació del termini de presentació de proposicions. 

Vist que l'empresa LA BRUIXA Netges generals i manteniments, no ha anunciat de la
forma recollida en el PCAP la presentació de la seva oferta, i per tant, ha incomplert el
segon dels requisits assenyalats, en la mateixa línia que la recent resolució del Tribunal
Administratius de Contractes Públics d'Aragó 42/2015 de 31 de març, i d'acord amb el
recollit a l'article 80.4 del RD 1098/2001 i la clàusula XVI.5 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars la mesa acorda no admetre la proposta presentada per LA
BRUIXA Neteges generals i manteniments.

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.

FUNDACIÓ MAS XIRGU, es presenta al LOT 8, aporta la corresponent inscripció al RELI, i
demés documentació requerida per prendre part en la present licitació, no obstant, manca
l'acreditació de l'experiència en serveis d'inserció de persones discapacitades amb risc
d'exclusió social amb l'aportació mínima de dos certificats.

MULTISERVEIS NDAVANT, SL, es presenta als LOTS 1,2,3,5 i 6, aporta l'Annex II i la
demés documentació requerida que no es podia substituir pel mateix. 

VALORIZA FACILITIES, SAU, es presenta al LOT 1, aporta l'Annex II i la demés
documentació requerida que no es podia substituir pel mateix. 

ACCIONA FACILITY SERVICES, es presenta al LOT 1, aporta l'Annex II i la demés
documentació requerida que no es podia substituir pel mateix. 

OHL SERVICIOS-INGESAN, es presenta al LOT 1, aporta la corresponent inscripció al
RELI i la demés documentació requerida que no es podia substituir per mateixa, per no
constar al Registre.

EULEN, SA, es presenta als LOTS 1,2,3,5 i 6, aporta la corresponent inscripció al RELI i la
demés documentació requerida que no es podia substituir per mateixa, per no constar al
Registre, tot i aportar la pòlissa d'assegurança de Responsabilitat civil,  manca el document



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

Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

Joan Alcalà i Quiñones

Vist i plau
El president

de compromís de subscriure una pòlissa d'assegurances en la forma i termini recollits en el
PCAP.

En conseqüència, i d'acord amb la clàusula XVI.2 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:

FUNDACIÓ MAS XIRGU:

- Acreditació de l'experiència en serveis d'inserció de persones discapacitades amb risc
d'exclusió social amb l'aportació mínima de dos certificats.

EULEN, SA: 

- Document de compromís de l'obligació de subscriure la pòlissa d'assegurances en la
forma i termini indicat pel present plec pel supòsit de que resulti adjudicatari.


