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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE SOCORRISME I PRIMERS AUXILIS DE LES PISCINES
MUNICIPALS DE PALAU, SANTA EUGÈNIA - CAN GIBERT DEL PLA I PISCINES MUNICIPALS
D'ESTIU DE LA ZONA ESPORTIVA DE LA DEVESA

Lloc : Sala de Junta de Govern Local
Data : 25 de juny de 2019
Hora : 13:10
Vocals: - Sra. M. Àngels Planas i Crous, presidenta per delegació mitjançant Decret
d'Alcaldia de 18 de juny de 2019, que actua com a presidenta.
- Sr. Jordi Agustí Pelluch, cap de servei d'Esports de la corporació.
- Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la corporació.
- Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la corporació.
- Sra. Agnès Cla Cubillas, tècnica de Contractació i Compres, que actua com a
vocal i, que actua com a secretària.
També hi són presents:
- Sra. Victòria Vilà Falcon, tècnica de Contractació i Compres.
- Sr. Xavier Agustí Marull, responsable tècnic d'Instal·lacions Esportives.
L'objecte de la sessió és la valoració de les ofertes presentades relativas als criteris
avaluables mitjançant xifres o percentatges de les proposicions presentades i la proposta
d'adjudicació a l'òrgan de contractació a favor del licitador amb major puntuació per
adjudicar el contracte administratiu de la contractació dels serveis de socorrisme i primers
auxilis de les piscines municipals de Palau, Santa Eugènia - Can Gibert i piscines
municipals d'estiu de la zona esportiva de La Devesa, per un import de licitació de
396.821,92 € (tres-cents noranta-sis mil vuit-cents vint-i-un euros amb noranta dos
cèntims) , IVA inclòs.
La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'Alcaldia- Presidència
de composició de la Mesa de Contractació de data 18 de juny 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.
Seguidament, es procedeix a la lectura de les puntuacions de les diferents empreses que
consten en els informes tècnics de valoració de la proposició presentades, donant a
conèixer la puntuació obtinguda per les empreses licitadores:
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EMPRESA
1. LLOP GESTIÓ ESPORTIVA SL
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2. CONSORCI TRANSPORT SANITARI
REGIO GIRONA

3. DIVER SPORT SL

4. EMERGENCIES SETMIL SL

VALORACIONS

APROVAT

TOTAL

Preu de l'oferta econòmica
(proporcional)
Aportació de material de prevenció i
salvament per complementar e

45,00
10,00

Econòmica

55,00 punts

Tècnica

29,00 punts

Preu de l'oferta econòmica
(proporcional)
Aportació de material de prevenció i
salvament per complementar e

43,15

53,15 punts

Tècnica

19,00 punts
43,46

82,46
punts

10,00

Econòmica

53,46 punts

Tècnica

29,00 punts

Preu de l'oferta econòmica
(proporcional)
Aportació de material de prevenció i
salvament per complementar e

72,15
punts

10,00

Econòmica

Preu de l'oferta econòmica
(proporcional)
Aportació de material de prevenció i
salvament per complementar e

84,00
punts

42,87

88,87
punts

10,00

Econòmica

52,87 punts

Tècnica

36,00 punts

La Mesa dóna la seva conformitat, assumint i aprovant el contingut de l'informe de
valoració emès pel responsable tècnic d'Instal·lacions Esportives,
en el que s'annexa el quadre de comprovació de l'existència d'ofertes anormalment baixes,
del que es deriva que no hi ha cap oferta anormal tenint en compte els paràmetres
establerts en el plec de clàusules administratives particulars.
La Mesa acorda proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació de la contractació dels
serveis de socorrisme i primers auxilis de les piscines municipals de Palau, Santa Eugènia Can Gibert del Pla i piscines municipals d'estiu de la Zona Esportiva de la Devesa, a favor
de l'empresa EMERGÈNCIES SETMIL, SL , per haver obtingut major puntuació.
Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:11 h del
migdia i signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dóna fe.

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Altres: Acta final de data 25/06/19 (versió 2)

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: KVTUV-BKLUZ-1XWX6
Data d'emissió: 13 de agosto de 2019 a les 9:14:07
Pàgina 3 de 3

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4465711 KVTUV-BKLUZ-1XWX6 E0A441AF60D2F35699E37B55943CC7FD174CD195) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

DOC_ID: 7731282
ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Contractació i Compres de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 27/06/2019 10:26
2.- Presidenta de la Mesa de Contractació de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 04/07/2019 09:53

La secretària

Vist i plau
La presidenta

Agnès Cla Cubillas

M. Àngels Planas i Crous

APROVAT

