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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I D'OBERTURA DEL SOBRE
NÚMERO 1 RELATIU AL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT, NETEJA I TREBALLS
DE JARDINERIA DEL PARC DE LA DEVESA

Lloc    
Data 
Hora 

Vocals: Sra. Marta Sureda Xifre, regidora delegada de Mobilitat i Via Pública que actua
com a presidenta
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres de la
Corporació
Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la Corporació
Sra. Gloria Rigau Solé, Interventora de la Corporació
Sra. Empar Vilà Coch, cap de la subàrea de Medi Ambient de la Corporació
Sra. Agnès Cla Cubillas, tècnica de Contractació i Compres que actua com a
secretària

     

:
:

18 de maig de 2021
13:08

També hi és present:

- El senyor Christian Geis Nielsen, tècnic de Paisatge i Biodiversitat.
- La senyora Beatriz Esporrin Palacios, en representació del grup municipal PSC.

Tots els assistents han estat presents a la Sala de Junta de Govern Local, excepte la Sra.
Marta Sureda Xifre i la Sra. Beatriz Esporrin Palacios, que hi han assistit per
videoconferència.

L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre número 1 de la
licitació del contracte de serveis de manteniment, neteja i treballs de jardineria del Parc de
la Devesa, per un import de licitació pels dos anys de contracte de set-cents sis mil set-
cents cinquanta-quatre euros amb vint-i-un cèntims (706.754,21 €) IVA inclòs. 

Aquest import es desglossa en: cinc-cents noranta-quatre mil tres-cents quaranta-dos euros
amb setanta-vuit cèntims (594.342,78 €) de pressupost net, més cent-un mil cent trenta-vuit
euros amb vint cèntims (101.138,20 €) d'IVA calculat al tipus del 21% i onze mil dos-cents
setanta-tres euros amb vint-i-tres cèntims (11.273,23 €) d'IVA calculat al tipus del 10%.

L'objecte del contracte es divideix en 3 LOTS:

- LOT 1: Arbrat Monumental, amb un pressupost base de licitació de 258.386,26, al que
correspon 213.542,36 € de pressupost net, més 44.843,90 d'IVA al 21%.

- LOT 2: Manteniment de Jardineria - RESERVAT CENTRES ESPECIALS DE TREBALL,
amb un pressupost base de licitació de 365.393,81, al que correspon 305.369,38 € de
pressupost net, més 56.294,31€ d'IVA al 21% i 3.730,13€ d'IVA al 10%.

- LOT 3: Neteges Especials, amb un pressupost base de licitació de 82.974,14, al que
correspon 75.431,04 € de pressupost net, més 7.543,10 d'IVA al 10%.

: Sala de Junta de Govern Local i videoconferència
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La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret d'Alcaldia Presidència de
composició de la Mesa de Contractació de data 12 de juliol de 2019, i la secretària llegeix



les disposicions legals aplicables, especialment l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP); el punt 7 de la Disposició Addicional
Segona de la LCSP 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- UTE AU DRIM, amb NIF B67073601, per al LOT 1
      2- JARDI I ENTORN, SL, amb NIF B17573023, per al LOT 1
      3- PUNT VERD GIRONA, SL, amb NIF B17517517, per al LOT 1
      4- FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF G55121909, per al LOT 2
      5- NATURAL I ART JARDINERS, SL, amb NIF B63371793, per al LOT 1
      6- UTE EPIS - SIFU, amb NIF B60322955, per al LOT 2
      7- ARBOL, INVESTIGACION Y GESTION, SL, amb NIF B62185293, per al LOT 1

S'ha procedit a l'obertura del sobre número 1 de les proposicions presentades mitjançant
l'eina de Sobre Digital accessible a la plataforma de licitacions de l'Ajuntament de Girona i
la Mesa procedeix a la qualificació de la documentació administrativa acreditativa dels
requisits previs a què fa referència l'article 140 de la LCSP, així com de la demés exigida en
el plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació.

- UTE AU DRIM ( ARBORICULTURA URBANA I PAISSATGE AMB NIF B67073601 I DRIM
MEDI AMBIENT, SL, amb NIF B62314547), aporta Índex, Document Europeu Únic de
Contractació (DEUC) de cada una de les empreses, adreça de correu a efectes de
notificacions electròniques (consta en el DEUC), compromís d'adscripció de mitjans
personals, declaració de compromís de constitució de la unió temporal d'empreses,
declaració responsable d'acord (Annex VI) relativa al compliment de l'obligació de comptar
amb un 2% de treballadors amb discapacitat i del compliment de les obligacions establertes
en matéria laboral, social i d'igualtat efectiva entre dones i homes de cada una de les
empreses.

- JARDI I ENTORN, SL, amb NIF B17573023, aporta Índex, Document Europeu Únic de
Contractació (DEUC), adreça de correu a efectes de notificacions electròniques (consta en
el DEUC),  declaració responsable d'acord (Annex VI) relativa al compliment de l'obligació
de comptar amb un 2% de treballadors amb discapacitat i del compliment de les obligacions
establertes en matéria laboral, social i d'igualtat efectiva entre dones i homes, entre d'altres.

No aporta compromís d'adscripció de mitjans personals.

-PUNT VERD GIRONA, SL, amb NIF B17517517, aporta Índex, Document Europeu Únic de
Contractació (DEUC), adreça de correu a efectes de notificacions electròniques (consta en
el DEUC), compromís d'adscripció de mitjans personals, declaració responsable d'acord
(Annex VI) relativa al compliment de l'obligació de comptar amb un 2% de treballadors amb
discapacitat i del compliment de les obligacions establertes en matéria laboral, social i
d'igualtat efectiva entre dones i homes, entre d'altres.

- FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF G55121909, aporta Índex, Document Europeu Únic de
Contractació (DEUC), adreça de correu a efectes de notificacions electròniques (consta en
el DEUC), declaració responsable de ser Centre Especial de Treball, declaració
responsable d'acord (Annex VI) relativa al compliment de l'obligació de comptar amb un 2%
de treballadors amb discapacitat i del compliment de les obligacions establertes en matéria
laboral, social i d'igualtat efectiva entre dones i homes. 

- NATURAL I ART JARDINERS, SL, amb NIF B63371793, aporta Índex, Document
Europeu Únic de Contractació (DEUC), adreça de correu a efectes de notificacions



En conseqüència la Mesa, prèvia qualificació de la documentació administrativa acreditativa
dels requisits previs a què fa referència l'article 140 de la LCSP, així com de la resta de
documentació exigida en el plec de clàusules administratives particulars reguladores de la
licitació (PCAP), i d'acord amb la clàusula 24 del mateix PCAP, acorda concedir a les
empreses JARDI I ENTORN, SL, amb NIF B17573023, i  NATURAL I ART JARDINERS,
SL, amb NIF B63371793, un termini no superior a tres dies per tal que esmenin els
següents
defectes i omissions:

JARDI I ENTORN, SL:

- Aportar compromís d'adscripció de mitjans personals d'acord amb l'apartat 11 de l'annex I
del PCAP. 

NATURAL I  ART JARDINERS, SL:

- Presentar el DEUC degudament signat pel representant.

L'obertura del sobre número 2 serà el dilluns 24 de maig de 2021 a les 13:00 hores.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dona per acabada la reunió, a les 13:13 hores i
signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dona fe.

electròniques (consta en el DEUC), compromís d'adscripció de mitjans personals,
declaració responsable d'acord (Annex VI) relativa al compliment de l'obligació de comptar
amb un 2% de treballadors amb discapacitat i del compliment de les obligacions establertes
en matéria laboral, social i d'igualtat efectiva entre dones i homes. No obstant, el DEUC no
està signat pel representant.

- UTE EPIS - SIFU (Empleo para la Integracion de Discapacitados, SL (EPID, SL) amb NIF
B63934418 I SERVEIS INTEGRAL DE FINQUES URBANES, SL, amb NIF B60322955)
aporta Índex, Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) de cada una de les
empreses, adreça de correu a efectes de notificacions electròniques (consta en el DEUC),
declaració responsable de ser Centre Especial de Treball de cada una de les empreses,
declaració de compromís de constitució de la unió temporal d'empreses, declaració
responsable d'acord (Annex VI) relativa al compliment de l'obligació de comptar amb un 2%
de treballadors amb discapacitat i del compliment de les obligacions establertes en matéria
laboral, social i d'igualtat efectiva entre dones i homes, declaració pertinença a grup
empresarial, entre d'altres

- ARBOL, INVESTIGACION Y GESTION, SL, amb NIF B62185293,  aporta Índex,
Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), adreça de correu a efectes de
notificacions electròniques (consta en el DEUC), Integració de solvència amb mitjans
externs,  compromís d'adscripció de mitjans personals, declaració responsable d'acord
(Annex VI) relativa al compliment de l'obligació de comptar amb un 2% de treballadors amb
discapacitat i del compliment de les obligacions establertes en matéria laboral, social i
d'igualtat efectiva entre dones i homes, així com, Document Europeu Únic de Contractació
(DEUC) de l'empresa AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU, amb la qual integra
mitjans.



Agnès Cla Cubillas

La secretària

Marta Sureda Xifre

Vist i plau
La presidenta
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