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BG/da/ba 
Exp.: 2015008353           

         
 
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 1 
CORRESPONENT A L’ACORD MARC PER A L’ADOPCIÓ DE TIPUS DE 
MOBILIARI D’OFICINA 
 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local 
Data: 21 de setembre de 2015 
Hora: 13:00 hores 
Assistents:  
Presidenta:  Sra. Marta Madrenas Mir, tinenta d’alcalde de la Corporació.  
Vocals: - Sr. Joan Alcalà Quiñones, regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública 

- Sra. Laia Pèlach Saget, regidora Grup Municipal CUP – Crida per Girona 
 - Sr. Pere Albertí Serra, regidor Grup Municipal d’ERC – MES – AM 

- Sr. Joan Vila Güell, secretari accidental de la Corporació 
- Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació  
- Sra. Berta Gratacós Curbasí, cap de Servei de Contractació i Compres 

Secretari: Sr. David Álvarez Carreño, tècnic del Servei de Contractació i Compres 
 

 
L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre núm. 1 de 
l’acord marc per a l’adopció de tipus de mobiliari d’oficina. 
 

La Presidència declara constituïda la Mesa, d’acord amb el decret de l’Alcaldia-
Presidència de composició de la Mesa de Contractació de data 25 de juny de 2015, 
modificat per Decret d’Alcaldia el 7 de juliol de 2015, i la secretària llegeix les 
disposicions legals aplicables, especialment l’article 320 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (TRLCSP); l’article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual 
es desenvolupa parcialment la LCSP. 

 

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

1.- EXPERT LINE, SL, amb NIF B17036476, Lots 1,2,3,4 i 5. 
2.- OFFICE DEPOT, amb NIF B80441306.  
3.- EQUIPANT ESPAIS CATALUNYA, SL , amb NIF B55142301, Lots 1,2,3,4 i 5 
4.- OFICINA I ARXIU, amb NIF A17037268, Lots 1,2,3,4 i 5 
5.- EL CORTE INGLÉS, amb NIF A28017895, Lots 1,2,3,4 i 5 
6.- OFIMÀTIC, SA, amb NIF A58002197, Lots 1,2,3,4 i 5 
7.- INGREDA SYSTEM, SL, amb NIF B65298655 
8.- BERNADI, SA, amb NIF A08449571, Lots 1,2,3,4 i 5 
9.- F.VIDAL, SA, amb NIF A08364333, Lots 1,2,3 i 5 
10.- MAS INDUSTRIAS REUNIDAS, SA, amb NIF A08973380, Lots 1,2 i 3 
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Tot seguit, la presidència 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 particulars reguladores de la licitació. 
 
En conseqüència, i d’acord amb la clàusula XI 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 aportin la 
següent documentació: 
 
EXPERT LINE, SL 
 

- Certificat o declaració sobre el sistema de gestió mediambiental de l’empresa 
fabricant Guialmi. 

- Certificats vigents o declaració    de qualitat en el procés de fabricació i 
distribució respecte les empreses Enea i Guialmi. 

 
 

OFFICE DEPOT 
 

- Acreditació de la relació de subministraments efectuats durant els darrers tres 
anys i certificats de dos subministraments anàlegs o similars a l’objecte del 
contracte. 

- Certificat o declaració al respecte sobre el sistema de gestió mediambiental de 
l’empresa licitadora i de les empreses fabricants de les sèries ofertades. 

- Certificats de qualitat o declaració al respecte de les sèries de mobiliari d’altres 
fabricants. 

 
 
EQUIPANT ESPAIS CATALUNYA, SL 
 

- Certificat vigent o declaració al respecte del sistema de gestió mediambiental 
de l’empresa fabricant Enea. 

- Certificat vigent o declaració al respecte de qualitat en el procés de fabricació i 
distribució respecte l’empresa fabricant Enea. 

 
 
OFICINA I ARXIU 
 

- Certificat vigent o declaració al respecte sobre el sistema de gestió 
mediambiental de l’empresa licitadora i del fabricant/s de les sèries de mobiliari 
presentades a la licitació 

- Certificat vigent o declaració al respecte sobre el sistema de gestió de la 
qualitat en el procés de fabricació i distribució de l’empresa licitadora i del 
fabricant/s de les sèries de mobiliari presentades a la licitació 

- Acreditació de la xifra global de negocis de l’exercici 2014. 
 
 

EL CORTE INGLÉS 
 

- Certificat vigent o declaració al respecte del sistema de gestió mediambiental 
del fabricant/s de les sèries de mobiliari que s’hagin ofert a la licitació. 
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- Certificat vigent o declaració al respecte sobre el sistema de gestió de la 
qualitat en el procés de fabricació del fabricant/s de les sèries de mobiliari 
presentades a la licitació 

 
 
OFIMÀTIC, SA 
 

- Certificat vigent o declaració al respecte del sistema de gestió mediambiental 
del mobiliari de l’empresa licitadora. 

- Certificat vigent o declaració de qualitat respecte a l’empresa licitadora. 
- Dos certificats de subministraments anàlegs o similars a l’objecte del contracte.  

 
 
INGREDA SYSTEM, SL 
 

- Certificat vigent o declaració al respecte sobre el sistema de gestió 
mediambiental de l’empresa licitadora i del fabricant/s de les sèries de mobiliari 
presentades a la licitació. 

- Certificat vigent o declaració al respecte sobre el sistema de gestió de la 
qualitat en el procés de fabricació i distribució de l’empresa licitadora i del 
fabricant/s de les sèries de mobiliari presentades a la licitació. 

- Relació dels principals subministraments efectuats durant els tres últims anys, 
amb indicació del seu import, dates i destinació pública o privada, incorporant 
un mínim de dos certificats de subministraments anàlegs o similars a l’objecte 
de la contractació dels lots pels que es presenti oferta. 

- Declaració sobre el volum global de negocis, referit com a màxim als tres últims 
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de 
l’empresari. 

 
 
BERNADI, SA 
 
- Acreditació de la xifra global de negocis relativa als tres darrers exercicis. 
 
 
F.VIDAL, SA 
 

- Malgrat respecte l’acreditació de la qualitat en el procés de fabricació i 
distribució s’aporta un document amb el títol “Relatiu a la gestió mediambiental 
i qualitat”, les referències a la garantia de la qualitat en el procés de distribució i 
instal·lació es consideren insuficients. 

- Certificat o declaració al respecte corresponent al fabricant Gapsa relatiu a la 
qualitat en el procés de fabricació. 

 
 
MAS INDÚSTRIAS REUNIDAS, SA 
 

- Certificat vigent o declaració al respecte sobre el sistema de gestió 
mediambiental respecte de les empreses fabricants de les sèries de mobiliari 
presentades a la licitació. 

- Certificat vigent o declaració al respecte sobre el sistema de qualitat respecte 
de les empreses fabricants de les sèries de mobiliari presentades a la licitació. 

- Acreditació de la vigència de la pòlissa d’assegurança d’indemnització per riscs 
professionals. 
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Finalitzat l'acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:15h i 
signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dóna fe. 
 
 
       Vist i plau 
El secretari      La presidenta 
 
 
 
David Álvarez Carreño    Marta Madrenas Mir  
 
 


