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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2 SERVEI DE
FURGONS BLINDATS PER A LA RECOLLIDA, DIPÒSIT, CUSTÒDIA, TRANSPORT,
RECOMPTE, CLASSIFICACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE FONS EFECTIU DE LA RECAPTACIÓ DEL
SERVEI D'ESTACIONAMENT I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

Lloc        
Data 
Hora 

Assistents: Sra. M. Àngels Planas i Crous, tinenta d'alcalde regidora d'Hisenda i Règim
Interior, que actua com a presidenta.
Sr. Joan Alcalà i Quiñones, tinent d'alcalde d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i
Via Pública de la corporació.
Sra. Maria Mercè Roca Perich, portaveu del grup municipal ERC-MES-AM de
la corporació.
Sr. Pere Alberti Serra, suplent del portaveu del grup municipal ERC-MES-AM
de la corporació.
Sra. M. Mercedes Teixidor Oliveda, cap de Mobilitat i Via Pública de la
corporació.
Sr. Juan Jesús Rodríguez López, encarregat estacionament regulat de la
corporació.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres de la
corporació.
Sr. Vicenç Estanyol Bardera, secretari delegat de la corporació.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la corporació.
Sra. Gloria Rigau Solé, viceinterventora de la corporació.
Sra. Elisabet Sureda Costa, tècnica de Contractació i Compres,, que actua
com a secretària.
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L'objecte de la sessió és l'obertura del sobre número 2 que conté la proposició relativa als
criteris d'adjudicació econòmics, avaluables mitjançant xifres o percentatges de les
proposicions presentades en la licitació convocada per adjudicar el contracte del servei de
furgons blindats per a la recollida, dipòsit, custòdia, transport, recompte, classificació i
distribució de fons efectiu procedent de la recaptació del Servei d'estacionament amb
limitació horària a diversos carrers de Girona, per un import anual de licitació de 18.814,92€
(divuit mil vuit-cents catorze euros amb noranta-dos 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 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.

En relació a l'admissió de l'única empresa licitadora, LOOMIS SPAIN, SA, aquesta ha
esmenat l'omissió detectada en la documentació administrativa presentada en el seu dia
abans del moment previst per a l'obertura del sobre núm. 2 tal i com determina la clàusula
XVII.3 del PCAP (RE: 2017040123, de 12 de juny del 2017 a les 11:13h)



S'observa que en cap cas no se superen els imports dels preus unitaris ni del preu anual
total.

Tenint en compte que és l'única empresa presentada a la licitació, s'atorga la màxima
puntuació a cada preu unitari atès que és el més econòmic d'acord amb la clàusula XX.1.A
del PCAP:
-Recollida= 28 punts
-Paquet de moneda transportat= 13 punts
-Cada 10.000€ transportats= 1punt
-Cada minut de parada superior als 5 minuts= 5 punts
-Cada 10.000€ en monedes en un sol recompte= 52 punts
-Saques= 1 punt  

I essent 100 punts el total atorgat a l'empresa LOOMIS SPAIN, SA, la Mesa de
Contractació proposa l'adjudicació del contracte del servei de furgons blindats per a la
recollida, dipòsit, custòdia, transport, recompte, classificació i distribució de fons efectiu
procedent de la recaptació del Servei d'estacionament amb limitació horària a diversos
carrers de Girona, a l'empresa LOOMIS SPAIN, SA, per ser l'única oferta presentada.

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.

Elisabet Sureda Costa

La secretària

M. Àngels Planas i Crous

Vist i plau
La presidenta

presentada per l'empresa LOOMIS SPAIN SA: 

Pel preu anual de 18.547,89 Euros, IVA exclòs.

Preus unitaris IVA exclòs:
-Recollida: 28,79€
-Paquet de moneda transportat: 0,52€
-Cada 10.000€ transportats: 0,83€
-Cada minut de parada superior als 5 minuts: 2,17€
-Cada 10.000€ en monedes en un sol recompte: 64,75€
-Saques: 0,28€

* Oferta núm. 1: 

En aquest sentit la presidència dóna compte que ha estat admesa en la licitació, la
proposició presentada per LOOMIS SPAIN,SA

La presidència de la Mesa ordena l'obertura del sobre número 2, donant a conèixer el seu
contingut:


