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ACTA DE REUNIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE LES COBERTES I ALTRES SISTEMES DE DRENATGE PLUVIAL EN
ELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS, AIXÍ COM DEL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL
NECESSARI PER A DUR-NE A TERME EL MANTENIMENT
Lloc : Sala de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona.
Data : 4 de desembre de 2019
Hora : 13:10
Vocals: - Sra. M. Àngels Planas i Crous, tinenta d'alcalde regidora d'Hisenda i Règim
Interior, que actua com a presidenta.
- Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres, que
actua com a vocal i, que actua com a secretària.
- Sr. Lluís Pau Gratacós, vicesecretari general de la Corporació.
- Sra. Gloria Rigau Solé, viceinterventora de la Corporació.
També hi són presents:
- La senyora Agnès Clà Cubillas, tècnica del servei de Contractació i Compres.
- La senyora Carme Nova Flores, tècnica del servei de Contractació i Compres.
- La senyora Victòria Vilà i Falcón, tècnica del servei de Contractació i Compres.
- El senyor David Freixas Fernández, cap de l'Oficina de Control de Projectes i Obres.
- El senyor Xavier de Ribot Monton, enginyer tècnic municipal.
- El senyor Marc Costa Soler, arquitecte tècnic municipal.
L'objecte de la sessió és la comprovació de la documentació presentada per l'empresa
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, amb CIF A60470127, referent als requisits
de capacitat i solvència, i substituït en el seu dia per la presentació del Document Europeu
Únic de Contractació (DEUC), de conformitat amb la Directiva 2014/24/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.
La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'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.
Analitzada la documentació, la Mesa acorda que han estat completats els requisits de
capacitat i solvència requerits mitjançant l'aportació de la documentació recollida a la
clàusula 24 del PCAP i substituïda en el seu dia pel DEUC. No obstant, s'observa que en
relació al requeriment de "disposar d'un espai destinat a oficines, taller o per
l'emmagatzematge de material, en un àmbit no superior a 55 km del municipi de Girona,
necessaris per a la realització de les tasques del contracte de forma correcta. Aquest local
haurà de tenir un mínim de 80 m2 i les xarxes de serveis mínims per a poder-se utilitzar",
l'empresa COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT aporta un contracte de lloguer
prorrogable tàcitament entre les parts el venciment del qual és en data 31 de desembre de
2018.
Com sigui que no aporta cap altre document pel qual es pugui deduir que s'ha prorrogat el
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contracte subcrit, l'òrgan de contractació podrà procedir a l'adjudicació una vegada
l'empresa adjudicatària hagi aportat documentació acreditativa que permeti constatar que
s'ha prorrogat el contracte.
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Finalitzat l'acte, la Presidència de la Mesa dona per acabada la reunió a les 13:15 hores, de
la qual cosa dono fe juntament amb la Secretària.

La presidenta

La secretària

M. Àngels Planas i Crous

Berta Gratacós Cubarsí
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