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BG/da/ba 
Exp.: 2015018101           
          
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I DE PRESENTACIÓ DE L’INFORME DE 
VALORACIÓ D’OFERTES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
DE 366 ARBRES PER PLANTAR A LA CIUTAT DE GIRONA 
 
 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local 
Data: 8 de febrer de 2016 
Hora: 13:10 hores 
Assistents:  
 
Presidenta:  Sra. Maria Àngels Planas , tinent d’alcalde de la Corporació 
Vocals: - Sr. Joan Alcalà Quiñones, portaveu del grup municipal CIU 

- Sr. Pere Albertí Serra, portaveu suplent del grup municipal ERC 
- Sra. Laia Pèlach Saget, portaveu del grup municipal CUP 
- Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació 
- Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari de la Corporació 
 

Secretari: Sr. David Álvarez Carreño, funcionari de la Corporació 
 
També hi són presents: 
El senyor Pere Pascua i el senyor Marc Rosdevall, tècnics de l’àrea de Sostenibilitat. 
 
L'objecte de la sessió és la consideració de l'informe de valoració de les ofertes 
presentades, segons els criteris avaluables mitjançant xifres o percentatges, en la 
licitació convocada per a adjudicar el subministrament de 366 arbres per a plantar a la 
ciutat de Girona, per un import de licitació de 41.271,70.-€ (quaranta-un mil dos-cents 
setanta-un euros amb setanta cèntims) IVA exclòs. 
 
Obert l'acte pel secretari de la Mesa, es dóna lectura a la clàusula relativa als criteris 
d'adjudicació econòmics, avaluables mitjançant xifres o percentatges del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la licitació i seguidament es 
procedeix a donar lectura de la puntuació assignada a cada oferta i a resoldre els 
dubtes que es puguin suscitar. 
 
Un cop sumades les valoracions dels diferents criteris el resultat final de la licitació 
serà el següent: 
 

EMPRESA VALORACIONS TOTAL 

1. Monerplant, SL 
NIF F175770227 

Econòmica Preu de l’oferta                       76,46 
Qualitat de l’oferta                  12,58 
 

89,04 punts 

2. Gutiérrez Sierra, Jesús 
NIF 07823314W 

Econòmica Preu de l’oferta                      80,00 
Qualitat de l’oferta                   4,33 

84,33 punts 

3. Centre de Jardineria 
Sils, SA 

       NIF A17161043 

Econòmica Preu de l’oferta                      70,57 
Qualitat de l’oferta                  1,16 

71,73 punts 

4. Tolrà Casanovas, Aleix 
NIF 38852927Q 

 

Econòmica Preu de l’oferta                       62,21 
Qualitat de l’oferta                    0,00 

62,21 punts 
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La Mesa dóna la seva conformitat, assumeix i aprova el contingut de l'informe de 
valoració per unanimitat de tots els membres que la composen, i proposa adjudicar la 
contractació del subministrament de 366 arbres per plantar a la ciutat de Girona, a 
l’empresa MONERPLANT, SL, amb NIF F175770227, pels imports que es detallen a 
continuació: 
 
Import net: 32.850,00.-€ 
IVA 10%: 3.285,00.-€ 
Import total: 36.135,00.-€ 
 
 
Així mateix, la Mesa de Contractació ordena la remissió de l'informe de valoració a 
l'òrgan de contractació per tal que procedeixi a l'adjudicació de la contractació de 
l'esmentat subministrament. 
 
 
 
Finalitzat l’acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió a un quart de 
dues del migdia, de la qual cosa dono fe. 
 
 
       Vist i plau 
El Secretari      La Presidenta 
 
 
 
David Álvarez Carreño    Maria Àngels Planas Crous 
 


