MESA DE CONTRACTACIÓ
ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE A 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: 12 de gener de 2022
Hora: 9:30 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.
Registre d’obertura de sobre:
La custodi Marta Sureda Xifre Sureda Xifre ha aplicat les credencials al Sobre A, a data
i hora 12/01/2022 09:33:48 (Credencials aplicades: 1/2).

Exp. Núm. 362021

1 de 4

El custodi Francesc de las Heras Bota ha aplicat les credencials al Sobre A, a data i
hora 12/01/2022 09:41:29 (Credencials aplicades: 2/2) i ha obert el Sobre A en la
mateixa data a les 09:41:35.
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 A (documentació acreditativa del
compliment dels requisits previs) 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

Es procedeix:
De conformitat amb la LCSP, el plec de les clàusules administratives i el plec de
prescripcions tècniques, la Mesa de Contractació procedeix a l’obertura del Sobre A de
l’oferta presentada per l’empresa licitadora referenciada i a la revisió de la documentació
presentada, conforme compleix els criteris establerts a la clàusula 23 del plec de
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clàusules administratives particulars (en endavant, PCAP) que regeix aquesta
contractació.
En relació a l’empresa NATURGY IBERIA, S.A., la Mesa de Contractació ha detectat
que dues respostes indicades per l’empresa en el Document Europeu Únic de
Contractació (en endavant, DEUC), en preguntes de si/no, manquen de sentit comú,
entenent que es tracta d’un error d’interpretació de les qüestions corresponents, com a
conseqüència que en anteriors licitacions amb el mateix objecte que el present i amb la
mateixa empresa com a licitadora la versió del DEUC complimentada era en llengua
castellana, mentre que el de l’actual licitació és en llengua catalana.
Concretament, es tracta de la pregunta relativa al “pagament d’impostos o de
cotitzacions a la seguretat social” de la pàgina 11 del DEUC, així com la relativa a
“confirmar que no ha estat declarat culpable de falsedat greu en proporcionar la
informació exigida” del final de la pàgina 15 del DEUC. En ambdues preguntes s’ha
respost que “no”, creient que es tracta d’un error.
D’acord amb l’article 141 de la LCSP i la clàusula 24 del PCAP, si la Mesa de
Contractació observa defectes esmenables en la documentació continguda en el
SOBRE A, concedirà un termini de tres dies per la seva correcció.
Seguidament, de conformitat amb el que disposa la clàusula vint-i-quatre del PCAP, la
Mesa de Contractació, acorda per unanimitat:
Primer.- Concedir un termini de 3 dies naturals a l’empresa NATURGY IBERIA, S.A. per
l’esmena del DEUC d’acord amb allò establert a l’article 141 LCSP. L’objecte d’esmena
és la verificació i, en el seu cas, revisió de la pregunta relativa al “pagament d’impostos
o de cotitzacions a la seguretat social” de la pàgina 11 del DEUC, així com la relativa a
“confirmar que no ha estat declarat culpable de falsedat greu en proporcionar la
informació exigida” del final de la pàgina 15 del DEUC.
Segon.- La data i hora de la propera reunió de la Mesa per procedir a la qualificació de
l’esmena i, en el seu cas, a l’acte públic d’obertura de l’oferta continguda al Sobre B
“documentació referent a criteris avaluables en xifres o percentatges i, si s’escau, a
l’avaluació d’aquesta mitjançant els criteris quantificables de forma automàtica
establerts al PCAP que regeix aquesta contractació, es concretarà un cop es rebi
resposta per part de NATURGY IBERIA, S.A. al citat requeriment d’esmena.
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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 09:41 hores
de la data indicada al començament.
Signat digitalment per
Marta Sureda Marta Sureda Xifre DNI 40367505K (SIG)
Xifre - DNI
2022.01.17
40367505K (SIG) Data:
09:03:05 +01'00'

Gloria Rigau Signat digitalment
per Gloria Rigau
Solé - DNI Solé - DNI
(TCAT)
40322901Z 40322901Z
Data: 2022.01.14
(TCAT)
14:29:03 +01'00'

Sra. Marta Sureda Xifre, vicepresidenta Sra. Glòria Rigau Solè, interventora de
de TMG, Presidenta.

Diana Moya
Redondo - DNI
53318346E
(TCAT)

l’Ajuntament de Girona, Vocal.

Signat digitalment
per Diana Moya
Redondo - DNI
53318346E (TCAT)
Data: 2022.01.14
12:29:01 +01'00'

Pere Casas
Vall·llosera DNI 40334402S
(AUT)

Signat digitalment per
Pere Casas Vall·llosera DNI 40334402S (AUT)
Data: 2022.01.14
13:31:03 +01'00'

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

jurídics

de

l’Ajuntament

Girona, Vocal.

de secció

Transport

Públic

i

Projectes

Mobilitat Sostenible, Vocal.
Firmado digitalmente

77912463D por 77912463D
DE LAS
FRANCESC DE FRANCESC
HERAS (R:
LAS HERAS (R: A17207333)
2022.01.14
A17207333) Fecha:
13:24:40 +01'00'

NOMBRE
SALA PEREZ
MARINA - NIF
40365687C

Firmado digitalmente
por NOMBRE SALA
PEREZ MARINA - NIF
40365687C
Fecha: 2022.01.13
12:37:59 +01'00'

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

4 de 4

