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ACTA DE REUNIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DELS APARELLS ELEVADORS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE
GIRONA
Lloc : Sala de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona.
Data : 20 de novembre de 2019
Hora : 13:04
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. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació.
- Sr. Lluís Pau Gratacós, vicesecretari general de la Corporació.
La senyora Agnès Cla Cubillas, tècnica del servei de Contractació i Compres.
La senyora Victòria Vilà Falcon, tècnica del servei de Contractació i Compres.
La senyora Carme Nova Flores, tècnica del servei de Contractació i Compres.
El senyor Xavier de Ribot Monton, enginyer tècnic municipal.
El senyor David Freixas Fernández, cap de l'Oficina de Control de Projectes i Obres
El senyor Marc Costa Soler, arquitecte tècnic municipal.
L'objecte de la sessió és la comprovació de la documentació presentada per l'entitat
ASCENSORS GIRONA SA, amb CIF A17073164, 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 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 326.2.a de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del sector públic (LCSP) i l'article 22.1.a) del Reial Decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP.
D'acord amb l'Acta de la Mesa de contractació reunida en sessió ordinària el 4 de
novembre de 2019, on es proposava l'adjudicació a favor de l'empresa ASCENSORS
GIRONA SA, per ser l'empresa que va obtenir la millor puntuació, des del servei de
Contractació i Compres, en data 6 de novembre de 2019, es va requerir tota la
documentació necessària per procedir a l'adjudicació del contracte: la garantia definitiva, la
pòlissa d'assegurances, l'acreditació de la solvència tècnica i professional i la
documentació acreditativa de l'habilitació empresarial.
L'empresa ASCENSORS GIRONA SA, va accedir a la notificació en data 8 de novembre de
2019, i va donar compliment al requeriment mitjançant RE2019088556.
Analitzada aquesta documentació, s'observa que l'empresa compleix els requisits de
capacitat i solvència, substituïts 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.
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No obstant, pel que fa a la constitució de la garantia definitiva, es va requerir a l'empresa
ASCENSORS GIRONA, el següent:
"Resguard d'haver constituït, davant la Caixa de la Corporació, i de conformitat amb
qualsevol de les formes admeses en dret, la garantia definitiva d'import cinc mil quatrecents vuitanta-cinc euros (5.485,00 €), corresponent al 5% del pressupost base de licitació,
IVA exclòs, a l'empara del que estableix l'article 107 de la LCSP i la clàusula 20 del plec de
clàusules administratives particulars regulador del contracte."
En compliment de l'article 107.2 de la LCSP procedeix la constitució d'una garantia
complementària per als casos d'ofertes inicialment sotmeses en presumpció d'anormalitat i
d'acord amb l'apartat 16 de l'Annex I del PCAP s'estableix en un 1% del pressupost base
de licitació, exclòs l'IVA. Vist que en el present cas l'oferta presentada per l'empresa
proposada com a adjudicatària fou inicialment sotmesa en presumpció d'anormalitat,
d'acord amb l'acta de la Mesa de Contractació de 14 d'octubre de 2019.
Des del servei de Contractació i Compres s'ha procedit a requerir al licitador ASCENSORS
GIRONA SA resguard d'haver constituït la garantia complementària d'import mil noranta-set
euros (1.097,00 € ) corresponent a l'1% del pressupost de licitació, exclòs l'IVA, a l'empara
del que estableix l'article 107 de la LCSP, la clàusula 20 i l'apartat 16 de l'Annex I del
PCAP.
La Mesa acorda que s'han complert correctament els requisits de capacitat i solvència, no
obstant, l'òrgan de contractació podrà procedir a l'adjudicació una vegada dipositada la
garantia complementària per part de l'empresa ASCENSORS GIRONA SA.
Finalitzat l'acte, la Presidència de la Mesa dona per acabada la reunió a les 13:08 h
del migdia, 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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