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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. Agnès Cla Cubillas, tècnica de Contractació i Compres, que actua com a
secretària.
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18 de maig de 2021
13:06

També hi és present:

- El senyor Eduard Sans Duch, sobreestant de Vialitat i Circulació.
- 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.

: Sala de la Junta de Govern Local i videoconferència
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ACTA DE REUNIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE
MANTENIMENT CORRECTIU I PREVENTIU DE SOTS, FLONJALLS DEL PAVIMENT
ASFÀLTIC I ANELLATS DE TAPES DE REGISTRE DELS BÉNS DE DOMINI PÚBLIC
MUNICIPAL DE LA CIUTAT DE GIRONA. ANYS 2021 A 2024

L'objecte de la sessió és la presentació de l'informe de valoració de les ofertes presentades
relativa als criteris valorables en xifres o percentatges, de la licitació convocada per
adjudicar el contracte dels serveis de manteniment correctiu i preventiu de sots, flonjalls del
paviment asfàltic i anellats de tapes de registre dels béns de domini públic municipal de la
ciutat de Girona, per un import de licitació de cent deu mil set-cents catorze euros amb
setanta-vuit cèntims (110.714,78 €), IVA inclòs.

Aquest import es desglossa en noranta-un mil quatre-cents noranta-nou euros amb
vuitanta-dos cèntims (91.499,82 €) de pressupost net, més dinou mil dos-cents catorze
euros amb noranta- sis cèntims en concepte d'IVA (19.214,96 €), calculat amb un tipus del
21%.

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.

Vist l'informe emès pel sobreestant de Vialitat i Circulació en data 13 de maig de 2021, en
aplicació de l'apartat 20 de l'annex I del PCAP, segons el qual, s'ha identificat l'oferta
presentada per l'empresa OSG SERVEIS GRUP, SLU, com a incursa en presumpció
d'anormalitat, per ser inferior en més de 25 unitats percentuals al pressupost base de



Agnès Cla Cubillas

La secretària

Marta Sureda Xifre

La presidenta

licitació, d'acord amb l'establert a l'apartat 18 de l'annex I del PCAP.

De conformitat amb la clàusula 24 del PCAP, quan s'identifiquin ofertes que es troben
incurses en presumpció d'anormalitat, la  Mesa seguirà el procediment previst en l'article
149 de la LCSP.

En conseqüència, la Mesa de Contractació acorda donar audiència al licitador OSG
SERVEIS GRUP, SLU amb NIF B17395781, per un termini de 10 dies hàbils, perquè
justifiqui la seva oferta i en precisi les condicions, en particular pel que fa a l'estalvi que
permeti el procediment d'execució del contracte, les solucions tècniques adoptades, les
condicions excepcionalment favorables de què disposen per a executar la prestació, la
innovació i originalitat de les solucions proposades per prestar el servei  i el respecte
d'obligacions que resultin aplicables en matèria medioambiental, social o laboral, i de
subcontractació o la possible obtenció d'una ajuda de l'Estat. Serà imprescindible que la
justificació tingui en compte tots els treballs especificats en el Plec de Condicions
Tècniques.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dona per acabada la reunió, a les 13:08 hores i
signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dona fe.
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