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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 1 DELS 
SERVEI DE MONITORATGE D’ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS PEL 
CURS 2015-2016 I 2016-2017 
 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local 
Data: 13 de juliol de 2015 
Hora: 13:45 hores 
Assistents:  
President:  Sra. M. Àngels Planas Crous, tinenta d’alcalde de la Corporació  
Vocals: - Sr. Jordi Agustí Pelluch, cap del Servei d’Esports 
  - Sr. Joan Alcalà Quiñones, regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública 

 - Sr. Pere Albertí i Serra, regidor del grup municipal CUP-Crida per Girona 
 - Sra. Laia Pèlach Saget, portaveu del grup municipal CUP  
 - Sr. Lluís Pau Gratacós, secretari general en funcions la Corporació 
 - Sra. Glòria Rigau Solé, viceinterventora de la Corporació  

Secretària: Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la corporació 
 
Hi són present la senyora M. Rosa Mañas i Tulsà, tècnica del Servei de Contratació i 
Compres i el senyor Ramon Llorente Varela, defensor de la Ciutadania. 
 
L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre núm. 1 de la 
licitació del contracte per adjudicar el servei de monitoratge d’activitats esportives 
municipals pel curs 2015-2016 i 2016-2017, per un import anual de licitació de 
175.452,88€ + 36.845,10€ en concepte d’IVA, desglossat en: 
LOT 1: 76.817,50€, IVA exclòs 
LOT 2: 98.635,38€, IVA exclòs 

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: 
 

- ESPAIS DE LLEURE I ESPORT (LOT 2) 
- DIVERSPORT, SC 
- EULEN SPORT 
- SAFIS SPORT, SL 
- LLOP GESTIÓ ESPORTIVA, SL 

 
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 XV del Plec de clàusules administratives 
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:   
 
ESPAIS DE LLEURE I ESPORT, SL 
 
- Pel que fa al document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa 
d’assegurances i de l’obligació d’adscriure al servei únicament el personal determinat al 
plec, caldria identificar en referència a quin contracte es realitza (servei de monitoratge 
d’activitats esportives municipals pel curs 2015-2016 i 2016-2017), així com identificar 
l’obligació d’adscriure al servei únicament personal que disposi de la titulació i 
requeriments mínims, tal i com està redactat en el plec. 
 
EULEN, SA 
 
Pel que fa a la documentació que acredita la solvència econòmica i financera, 
concretament en relació a la declaració sobre el volum global de negocis presentat, el 
qual ha de ser 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, caldria que es completés amb les 
dades referents a l’any 2014.  

- Pel que fa al document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa 
d’assegurances, caldria identificar en referència a quin contracte es realitza (servei de 
monitoratge d’activitats esportives municipals pel curs 2015-2016 i 2016-2017). 
 
- Pel que fa al document de compromís de l’obligació d’adscriure al servei únicament 
personal amb la titulació i requeriments mínims exigits al plec, caldria identificar en aquest 
document l’obligació tal i com està redactada en el plec. 
 
SAFIS SPORTS, SL 
 
- Pel que fa al document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa 
d’assegurances, caldria identificar en referència a quin contracte es realitza (servei de 
monitoratge d’activitats esportives municipals pel curs 2015-2016 i 2016-2017). 
 

LLOP GESTIÓ ESPORTIVA, SL 

- Pel que fa a la documentació que acredita la solvència tècnica i professional, caldria 
aportar com a mínim un certificat que acrediti la realització d’una activitat de similars 
característiques a les del present contracte, quant a l’objecte i l’import, dins els últims 3 
anys. 

 
Finalitzat l'acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 14:00h i 
signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dóna fe. 
   
 
La presidenta      La secretària 
 
 
M. Àngels Planas Crous    Berta Gratacós Cubarsí 
 


