MESA DE CONTRACTACIÓ

ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE B DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE
GAS NATURAL COMPRIMIT (GNC) PELS AUTOBUSOS DE TRANSPORTS
MUNICIPALS DEL GIRONÈS, S.A.U. NÚMERO D’EXPEDIENT 362021.
Lloc: Girona
Forma de reunió: Telemàtica
Dia: 20 de gener de 2022
Hora: 9:00 hores

Assistents:
Sra. Marta Sureda Xifre, vicepresidenta de TMG, que actua com a Presidenta de la
Mesa.
Sra. Diana Moya Redondo, lletrada dels serveis jurídics de l’Ajuntament de Girona, que
actua com a vocal de la Mesa.
Sra. Glòria Rigau Solè, viceinterventora de l’Ajuntament de Girona, que actua com a
vocal de la Mesa.
Sr. Pere Casas Vall-llosera, Cap de secció Transport Públic i Projectes Mobilitat
Sostenible, que actua com a vocal de la Mesa.
Sr. Francesc de las Heras Bota, gerent de TMG, que actua com a vocal de la Mesa
Actua com a secretària de la Mesa, la Sra. Marina Sala Pérez, assessora jurídica de
TMG.
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Registre d’obertura de sobre:
La custodi Marta Sureda Xifre ha aplicat les credencials al Sobre B, a data i hora
20/01/2022 09:09:33 (Credencials aplicades: 1/2).
El custodi Francesc de las Heras Bota ha aplicat les credencials al Sobre B, a data i
hora 20/01/2022 09:09:45 (Credencials aplicades: 2/2) i ha obert el Sobre B en la
mateixa data a les 09:09:51.
S’informa:
En el Consell d’Administració de 18 de novembre de 2021 es va iniciar i aprovar
l’expedient 362021 per la contractació del subministrament de gas natural comprimit
(GNC) pels autobusos de Transports Municipals del Gironès, S.A.U. (d’ara endavant,
TMG).
El procediment a seguir per l’adjudicació del contracte és l’obert i harmonitzat en virtut
dels articles 156 i següents de la LCSP, i l’article 21 del mateix text legal.
L’objecte de la sessió és l’obertura del Sobre B (documentació referent a criteris
avaluables en xifres o percentatges) de la contractació del subministrament de gas
natural comprimit (GNC) pels autobusos de TMG.
El termini de presentació d’ofertes va finalitzar el dia 24 de desembre de 2021, haventse presentat a la licitació 1 oferta d’una empresa dins el termini, a través de l’entrega de
2 sobres en format digital a través de l’eina de Sobre Digital integrada a la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública (PSCP) de TMG:

Núm.
ordre

1

Núm. registre

E/000133-2021

Data

Hora

23/12/2021 10:00:13

Nom empresa

NIF

NATURGY IBERIA, S.A.

A08431090

En data 12 de gener de 2022 es va realitzar l’obertura del Sobre A (documentació
acreditativa del compliment dels requisits previs), i un cop revisada la documentació
presentada pel licitador, es va detectar que dues respostes indicades per l’empresa en
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el Document Europeu Únic de Contractació (en endavant, DEUC), en preguntes de
si/no, mancaven de sentit comú, entenent que es tractava d’un error d’interpretació de
les qüestions corresponents. Per tant, es va concedir un termini de 3 dies per l’esmena
del DEUC contingut al Sobre A, d’acord amb l’article 141 de la LCSP i la clàusula 24 del
PCAP.
L’empresa NATURGY IBERIA, S.A. ha respost al requeriment en temps i forma
(E/000003-2022), es verifica que la documentació esmenada és correcte i es declara
admesa la plica.
Es procedeix:
De conformitat amb la LCSP, el Plec de Clàusules Administratives i el Plec de
Prescripcions Tècniques, la Mesa de Contractació procedeix a l’obertura del Sobre B
“documentació referent a criteris avaluables en xifres o percentatges de la contractació
del subministrament de gas natural comprimit (GNC) pels autobusos de TMG”, a través
de l’eina de Sobre Digital de la PSCP, de l’oferta presentada i a comprovar la proposta
econòmica presentada per NATURGY IBERIA, S.A. i a avaluar-la amb els criteris
d’adjudicació establerts a l’apartat 18 de l’Annex I del Plec de Clàusules Administratives
que regula aquest procediment i que és el següent:
<<L’adjudicació es farà a la proposició més avantatjosa que serà aquella que obtingui
la major puntuació d’entre totes aquelles proposicions admeses a licitació un cop
aplicats els criteris d’adjudicació que a continuació es detallen:
Els criteris quantificables de forma automàtica SOBRE B i que serviran de base
per a les proposicions són els següent:
A) Criteris avaluables en xifres o percentatges: La puntuació serà la suma de les
puntuacions A.1 + A.2, amb un total de 100 punts com a màxim.

A.1. PERCENTATGE DE DESCOMPTE (Màxim 90 punts). Percentatge de descompte
a aplicar a la següent formula:
El preu kg de GNC subministrat, s’aplicarà d’acord amb la formula: €/kg GNC = €/kg de
“PMMNVP GNC ESPANYA SENSE IVA” x (1 - (“Descompte ofert”, dividit entre 100)).
On “PMMNVP GNC ESPAÑA SENSE IVA” = preu mig mensual nacional venta al públic
(PVP) euros/kg del gas natural comprimit (GNC) de l’informe mensual del Govern
d’Espanya de “PRECIOS DE CARBURANTES Y COMBUSTIBLES” (1, 2 i 3) menys l’Iva

Exp. Núm. 362021

3 de 7

corresponent en cada moment (21% a novembre 2021).
(1) Des de 08/1998 fins a 03/2000 Ministerio de Industria y Energia; des de 04/2000 a
02/2004 Ministerio de Economía; des de 03/2004 a 11/2011 Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio; des de 12/2011 a 9/2016 Ministerio de Industria, Energia y
Turismo; des de 10/2016 a 06/2018 Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital;
des de 07/2016 a 11/2019 Ministerio para la Transición ecológica; des de 12/2019 a
10/2020 Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico.

(2): https://www.ine.es/dyngs/IOE/es/operacion.htm?numinv=08051
(3):https://energia.gob.es/petroleo/Informes/InformesMensuales/Paginas/I
nformesMensuales.aspx
Es valorarà amb la puntuació màxima l’oferta amb percentatge de descompte més alt i
la resta d’ofertes es valoraran proporcionalment d’acord amb la fórmula següent:
Percentatge de descompte ofert pel licitador X Puntuació màxima (90)

Puntuació a) =
Percentatge de descompte més alt

S’aplica aquesta fórmula matemàtica perquè és directament proporcional respecte la
puntuació que s’atorga a les diferents ofertes. En aquest sentit, s’atorga la màxima
puntuació a l’oferta que presenta el percentatge de descompte més gran i no s’atorga
cap punt a aquella oferta que no ofereix cap descompte.
El fet d’expressar incorrectament o insuficientment les ofertes es valorarà en zero punts.
A efectes de càlcul de la puntuació de cadascun dels criteris, els licitadors que obtinguin
puntuació zero en el criteri corresponent s’exclouran de la mitjana.

A.2. PERCENTATGE DE DESCOMPTE (Màxim 10 punts) Percentatge de descompte
a aplicar a la següent formula:
En el supòsit es deixés de publicar el preu mig mensual nacional venta al públic (PVP)
euros/kg del gas natural comprimit (GNC) de l’informe mensual del Govern d’Espanya
de “PRECIOS DE CARBURANTES Y COMBUSTIBLES” (1, 2 i 3). Només en aquest
supòsit, s’utilitzaria el preu mig mensual nacional del gasoil per automoció del mateix
informe (1, 2 i 3) que es publica des de l’any 1998, traient l’iva corresponent al tractarse d’un PVP (21% a novembre 2021). En aquest supòsit, el preu kg de GNC
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subministrat, és el que correspondria segons la següent formula: €/kg GNC = €/litre PVP
mig mensual nacional gasoil automoció (1, 2 i 3) traient l’iva x 0,80 (factor corrector) x
(1 - (“Descompte ofert”, dividit entre 100)).
(1) Des de 08/1998 fins a 03/2000 Ministerio de Industria y Energia; des de 04/2000 a
02/2004 Ministerio de Economía; des de 03/2004 a 11/2011 Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio; des de 12/2011 a 9/2016 Ministerio de Industria, Energia y
Turismo; des de 10/2016 a 06/2018 Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital;
des de 07/2016 a 11/2019 Ministerio para la Transición ecológica; des de 12/2019 a
10/2020 Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico.

(2): https://www.ine.es/dyngs/IOE/es/operacion.htm?numinv=08051
(3):https://energia.gob.es/petroleo/Informes/InformesMensuales/Paginas/I
nformesMensuales.aspx

Es valorarà amb la puntuació màxima l’oferta amb percentatge de descompte més alt i
la resta d’ofertes es valoraran proporcionalment d’acord amb la fórmula següent:

Percentatge de descompte ofert pel licitador X Puntuació màxima (10)
Puntuació b) = _____________________________________________________
Percentatge de descompte més alt

S’aplica aquesta fórmula matemàtica perquè és directament proporcional respecte la
puntuació que s’atorga a les diferents ofertes. En aquest sentit, s’atorga la màxima
puntuació a l’oferta que presenta el percentatge de descompte més gran i no s’atorga
cap punt a aquella oferta que no ofereix cap descompte.
El fet d’expressar incorrectament o insuficientment les ofertes es valorarà en zero punts.
A efectes de càlcul de la puntuació de cadascun dels criteris, els licitadors que obtinguin
puntuació zero en el criteri corresponent s’exclouran de la mitjana>>.
L’oferta econòmica de NATURGY IBERIA, S.A. és la següent: L’empresa ofereix un
descompte del 1,00% en l’apartat A1 i un 0,00% en l’apartat A2, de manera que se li
atorguen 100 punts d’un total de 100 punts (90 punts de l’apartat A1 i 10 punts de
l’apartat A2).
La Mesa de Contractació comprova l’existència de baixes presumptament anormals o
desproporcionades, de conformitat amb l’apartat 19 de l’Annex I del PCAP, i verifica que
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l’oferta presentada per NATURGY IBERIA, S.A. s’ajusta als criteris de valoració establert
als plecs, i que és la millor i única oferta presentada en aquesta licitació.
Seguidament, de conformitat amb el que disposa la clàusula vint-i-quatre del PCAP, la
Mesa de Contractació, proposa a l’Òrgan de Contractació:
Primer.- L’adjudicació de la contractació del subministrament de gas natural comprimit
(GNC) pels autobusos de TMG, amb número d’expedient 362021, a l’empresa
NATURGY IBERIA, S.A. amb NIF A08431090, pel termini d’1 any (iniciant-se la vigència
del contracte el dia 11 d’abril de 2022), prorrogable per tres anualitats més, per un valor
màxim de tres cents noranta mil euros (390.000,00 €) IVA no inclòs, amb aplicació dels
següents descomptes:

A.1. Relatiu al descompte ofert: 1,00 %
Percentatge de descompte a aplicar a la següent formula: €/kg GNC = €/kg de
“PMMNVP GNC ESPANYA SENSE IVA” x (1 - (“Descompte ofert”, dividit entre
100)).
On “PMMNVP GNC ESPAÑA SENSE IVA” = preu mig mensual nacional venta al
públic (PVP) euros/kg del gas natural comprimit (GNC) de l’informe mensual del
Govern d’Espanya de “PRECIOS DE CARBURANTES Y COMBUSTIBLES” (1, 2
i 3) menys l’Iva corresponent en cada moment (21% a novembre 2021).
(1): Des de 08/1998 fins a 03/2000 Ministerio de Industria y Energía; des de 04/2000 a 02/2004 Ministerio de
Economía; des de 03/2004 a 11/2011 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; des de 12/2011 a 9/2016
Ministerio de Industria, Energía y Turismo; des de 10/2016 a 06/2018 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital; des de 07/2016 a 11/2019 Ministerio para la Transición ecológica; des de 12/2019 a 10/2020
Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico.
(2): https://www.ine.es/dyngs/IOE/es/operacion.htm?numinv=08051
(3):https://energia.gob.es/petroleo/Informes/InformesMensuales/Paginas/InformesMensuales.aspx

A.2. Relatiu al descompte ofert: 0,00 %
Percentatge de descompte a aplicar a la següent formula: €/kg GNC = €/litre PVP
mig mensual nacional gasoil automoció (1, 2 i 3) traient l’iva x 0,80 (factor
corrector) x (1 - (“Descompte ofert”, dividit entre 100)).
(1): Des de 08/1998 fins a 03/2000 Ministerio de Industria y Energía; des de 04/2000 a 02/2004 Ministerio de
Economía; des de 03/2004 a 11/2011 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; des de 12/2011 a 9/2016
Ministerio de Industria, Energía y Turismo; des de 10/2016 a 06/2018 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital; des de 07/2016 a 11/2019 Ministerio para la Transición ecológica; des de 12/2019 a 10/2020
Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico.
(2): https://www.ine.es/dyngs/IOE/es/operacion.htm?numinv=08051
(3):https://energia.gob.es/petroleo/Informes/InformesMensuales/Paginas/InformesMensuales.aspx

Segon.- Prèviament a l’adjudicació, l’empresa amb millor puntuació dins del termini de
10 dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment,
ha de presentar la documentació justificativa que recull la clàusula vint-i-quatre del Plec
de Clàusules Particulars que regeix aquesta contractació.
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No havent-se presentat cap reclamació, s’estén la present acta signada pels integrants
de la Mesa de Contractació, de tot el que en dono fe, com a Secretari, a les 09:12 hores
de la data indicada al començament.

Marta Sureda
Xifre - DNI
40367505K
(SIG)

Signat digitalment
per Marta Sureda
Xifre - DNI
40367505K (SIG)
Data: 2022.01.21
11:37:07 +01'00'

Gloria
Rigau
Solé - DNI
40322901
Z (TCAT)

Signat
digitalment per
Gloria Rigau
Solé - DNI
40322901Z
(TCAT)
Data: 2022.01.21
07:39:13 +01'00'

Sra. Marta Sureda Xifre, vicepresidenta Sra. Glòria Rigau Solè, interventora de
l’Ajuntament de Girona, Vocal.

de TMG, Presidenta.

digitalment
Diana Moya Signat
per Diana Moya
Redondo - DNI Redondo - DNI
53318346E (TCAT)
53318346E
Data: 2022.01.20
(TCAT)
10:58:34 +01'00'

Pere Casas
Vall·llosera DNI 40334402S
(AUT)

Signat digitalment
per Pere Casas
Vall·llosera - DNI
40334402S (AUT)
Data: 2022.01.20
15:20:22 +01'00'

Sra. Diana Moya Redondo, lletrada dels Sr. Pere Casas Vall-llosera, Cap de
serveis

jurídics

de

l’Ajuntament

Girona, Vocal.

77912463D Firmado digitalmente
por 77912463D
FRANCESC DE FRANCESC DE LAS
(R: A17207333)
LAS HERAS (R: HERAS
Fecha: 2022.01.20
A17207333) 14:24:43 +01'00'

de secció

Transport

Públic

i

Projectes

Mobilitat Sostenible, Vocal.
Firmado

NOMBRE
digitalmente por
SALA PEREZ NOMBRE SALA
PEREZ MARINA MARINA - NIF NIF 40365687C
40365687C Fecha: 2022.01.20
09:57:21 +01'00'

Sr. Francesc de las Heras Bota, gerent de Sra. Marina Sala Pérez, assessora
TMG, Vocal.
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