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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
D'UNIFORMITAT, CALÇAT, COMPLEMENTS I EQUIPAMENT ESPECIALS PER LA POLICIA
MUNICIPAL I OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO 1

Lloc        
Data 
Hora 

Assistents: Sra. M. Àngels Planas i Crous, tinenta d'alcalde regidora de l'Àrea d'Hisenda
i Gestió Municipal de la corporació.
Sra. M. Glòria Gou Clavera, secretària general de la corporació.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la corporació.
Sr. Jordi Fàbrega i Vilà, regidor delegat de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana,
que actua com a president.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la corporació, que actua com a
secretària.
Sr. Joan Alcalà i Quiñones, regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via
Pública de la corporació.

     

:
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9 de desembre de 2014
13:00

: Sala de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona

-

-
-
-

-
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L'objecte de la sessió és la constitució de la mesa i l'obertura dels sobres número 1
corresponents a les pliques presentades per optar al procediment de contractació convocat
per Decret d'Alcaldia de data 21 d'octubre de 2014, i publicat en el BOP número 12.484 el
dia 14 de novembre de 2014.

La secretària llegeix l'anunci esmentat i les disposicions legals aplicables, especialment
l'article 320 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text
refós de la Llei de contractes del Sector Públic,  l'article 22.1 del Reial decret 817/2009, de
8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
contractes del Sector Públic, i els articles 81 i 82 del Reglament general de la Llei de
contractes, aprovat per Reial decret 1098/2001 de 12 d'octubre.

 1.- DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE SL, amb NIF B59989285.
 2.- PERES SPORT, SL, amb NIF B61721643.
 3.- WATERFIRE SL, amb NIF B60163052.
 4.- INSIGNA UNIFORMES, SL, amb NIF B97611164.
 5.- SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC, SL, amb NIF B31930852.
 6.- SATARA SEGURIDAD, SL, amb NIF B98001282.
 7.- PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD, SA, amb
NIF A58265364.
 8.- CALZADOS CANÓS GARCÍA, SL, amb NIF B12022711.
 9.- SAGRES, SL - PARTENON, amb NIF B36028991.

Tot seguit, el president ordena l'obertura del sobre núm. 1 i la Mesa procedeix a la
qualificació de la documentació administrativa acreditativa de la personalitat jurídica,
capacitat d'obrar, apoderament i solvència econòmica financera, tècnica i professional dels
licitadors i demés requisits a què es refereix l'article 146.1 del TRLCSP, així com de la
demés documentació exigida en el plec de clàusules administratives i econòmiques

Han participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la
forma pertinent: 



particulars reguladores de la licitació.

En conseqüència, i d'acord amb la clàusula X.2 del Plec de clàusules administratives i
econòmiques particulars reguladores de la contractació, la Mesa acorda concedir a les
següents empreses un termini no superior a tres dies hàbils per tal que aporti  la següent
documentació: 

- PERES SPORT, SL:

1) Les escriptures de la societat degudament compulsades, o bé originals per realitzar la
compulsa o bé còpia simple amb compulsa notarial.
2) Documentació justificativa de la solvència tècnica, d'acord amb la clàusula IX.1.8
3) Declaració de compromís ètic degudament signada

- SATARA SEGURIDAD, SL:

1) Les escriptures de la societat degudament compulsades, o bé originals per realitzar la
compulsa o bé còpia simple amb compulsa notarial.
2) Declaració responsable de les facultats de representació
3) Declaració responsable del compliment de les condicions exigides
4) Indicació de l'adreça a efectes de notificacions,
5) Documentació justificativa de la solvència financera i econòmica d'acord amb la clàusula
IX.1.7 del plec de clàusules administratives i econòmiques particulars.
6) Documentació justificativa de la solvència tècnica de l'empresa, d'acord amb la clàusula
IX.1.8 del plec de clàusules administratives i econòmiques particulars.
7) Declaració de compromís ètic degudament signada

En relació amb la resta d'empreses acorda declarar-les admeses.

Vocals 

M. Àngels Planas i Crous M. Glòria Gou Clavera

Carlos Merino Pons Joan Alcalà i Quiñones

Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

Jordi Fàbrega i Vilà

El president

Finalitzat l'acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió a un quart de dues
del migdia, de la qual cosa dono fe.                            


