Raquel Sánchez Ortega, amb DNI núm. 40361486M, en la seva qualitat de Secretària
del Consell d’Administració de l’entitat “Transports Municipals del Gironès, S.A.U.” (en
endavant, TMG), domiciliada a la Plaça del Vi, núm. 1 de 17004 Girona, amb NIF núm.
A17207333.
CERTIFICO
-

Que en data 18 de novembre de 2021, a Girona, per videoconferència, es va celebrar
el Consell d’Administració, convocat mitjançant procediment de comunicació,
individual i escrita, a través de l’aplicació eNOTUM en data 16 de novembre de 2021,
amb el següent contingut:

«Convocatòria del Consell d’Administració de Transports Municipals del Gironès, SAU
De conformitat amb l’art. 16 dels Estatuts de TMG, el Consell d’Administració de TMG es reunirà
sempre que ho exigeixi l’interès de la societat, mitjançant convocatòria de la seva presidenta.
Havent estat posats a disposició de la Secretaria del Consell tots els expedients complets amb
la documentació relativa als assumptes a aprovar.
DECRETO
Primer.- Convocar Consell d’Administració de TMG pel proper 18 de novembre de 2021, a les
15:00 hores a celebrar amb sessió mitjançant videoconferència.
Segon.- Fixar el següent ordre del dia:
1. Proposta per aprovar el pressupost i la plantilla de TMG per l’any 2022 i la relació entre
Plantilla, la Relació de llocs de treball i els treballadors de TMG.
2. Proposta per aprovar l’increment del salari dels treballadors de TMG per l’any 2021.
3. Proposta per aprovar l’inici de l’expedient de contractació del servei de desinfecció
nocturna dels autobusos per a Transports Municipals del Gironès, SAU, a adjudicar per
procediment obert simplificat abreujat (Exp. 352021).
4. Proposta per aprovar l’inici de l’expedient de contractació del servei bancari de
cobrament mitjançant targetes de crèdit o de dèbit per via telemàtica a través de
passarel·la de pagament o per terminals punts de venda embarcats als autobusos i als
centres de treball de Transports Municipals del Gironès, SAU, a adjudicar per
procediment obert simplificat (Exp. 342021).
5. Proposta per aprovar l’inici de l’expedient de contractació del subministrament de gas
natural comprimit (GNC) pels autobusos de TMG, a adjudicar per procediment obert
harmonitzat (Exp. 362021).
6. Proposta per aprovar l’inventari de TMG.
7. Precs i preguntes.
Tercer.- Comunicar la present resolució als membres integrants del Consell d’Administració de
TMG.»
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-

Que, varen assistir a la reunió, sis dels nou consellers de la societat:
Sra. Marta Sureda Xifre
Sr. Lluis Marti Arderiu
Sr. Martí Terés Bonet
Sra. Laia Pèlach Saget
Sr. Joan Antoni Balbín Valentí

-

Que, no va assistir a la reunió, la consellera de la societat:
Sra. Marta Madrenas Mir
Sr. Daniel Pamplona Castillejo
Sr. Eduard Berloso Ferrer
Sra. Anabel Moya Gálvez

-

Que va presidir el Consell d’Administració, la Sra. Marta Sureda Xifra, per delegació.

-

Que el Consell d’Administració va aprovar, per unanimitat amb 5 vots, l’acord que es
transcriu a continuació:

Aprovar l’inici de l’expedient de contractació del subministrament de gas natural
comprimit (GNC) pels autobusos de TMG, a adjudicar per procediment obert
harmonitzat (Expedient 362021).
Fonament
Atès que d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
la competència per a l’aprovació de l’inici d’expedient de contractació i l’aprovació dels
plecs de clàusules de la contractació correspon a l’òrgan de contractació.
Atès que d’acord amb l’article 18 dels estatuts de TMG, la competència per aprovar i
adjudicar els expedients de contractació no menor correspon al Consell d’Administració,
actuant com a òrgan de contractació.
Atès que el gerent de TMG ha redactat l'informe d'inici d'expedient de la contractació del
subministrament de gas natural comprimit (GNC) pels autobusos de TMG, a adjudicar
per procediment obert harmonitzat, l'informe de partida pressupostària i reserva de
crèdit, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques, que s’adjunten en annex 1,2,3 i 4 respectivament.
La contractació presenta un valor estimat del contracte de un milió vuit-cents setantados mil euros (1.872.000,00 €), sense incloure l’IVA al 21%, i un pressupost base de
licitació de quatre-cents setanta-un mil nou-cents euros (471.900,00 €), on s’inclou el
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IVA al 21%. Es proposa una durada inicial del contracte de 1 any i 3 possibles pròrrogues
de 1 any més cadascuna, amb un total màxim de 4 anys incloent la durada inicial.
Atès a l’informe favorable de la tècnica de contractació que s’adjunta en annex 5.
S'acorda
Primer. Aprovar l’inici de l’expedient de contractació del subministrament de gas natural
comprimit (GNC) pels autobusos de de Transports Municipals del Gironès, SAU, amb
número d’expedient 362021.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques,
adjunts en l’annex 3 i 4 respectivament.
Tercer. Aprovar la despesa de la present contractació que es finançarà amb la partida
pressupostària 4. Subministraments.
Quart. Convocar la licitació i tramitar l’expedient de contractació que es tramitarà pel
procediment obert harmonitzat i procedir a la seva publicació al DOUE i en el Perfil del
Contractant de TMG.
Cinquè. Delegar a favor de Presidència de TMG la realització de qualsevol acte de tràmit
i definitiu que s’hagin d’efectuar per l’òrgan de contractació en el marc de la licitació,
inclosos la contestació d’eventuals recursos especials en matèria de contractació que
es puguin interposar, o la pròpia adjudicació del contracte.

I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo la present certificació i
amb el vistiplau de la Presidenta, a Girona, a data de la signatura electrònica.

Raquel Sánchez Ortega, Secretària del Consell

Marta Sureda Xifra, Vicepresidenta

d’Administració.

del Consell d’administració
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