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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
RELATIVES AL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA JOSEP PALLACH I
CAROLÀ (FASE 1), I D'OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO 1.
     

:
:

9 de novembre de 2015

També hi és present la senyora Xisca Salom Gayà, arquitecta municipal

13:10

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

L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre número 1 que conté
la documentació de caràcter general acreditativa del compliment dels requisits previs a què
es refereix l'article 146 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.

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 de 7 de
juliol de 2011, es procedeix a l'obertura dels sobres núm. 1.

Seguidament, i en compliment de l'article 22.1 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel
qual es desenvolupa parcialment la LCSP, 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
requisists 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, de les següents empreses:

      1.- TEYCO, SL., amb NIF B08156572
      2.- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA., amb NIF A46146387
      3.- OSG SERVEIS GRUP SLU, amb NIF B17395781
      4.- OBRES ORTUÑO, S.L., amb NIF B60756574
      5.- BOSCH TARRÚS, ARQUITECTES, SCP, amb NIF J64050925
      6.- OBRES I PAVIMENTS BROSSA, SA, amb NIF A59740217
      7.- VORACYS, SL, amb NIF B65699092
      8.- CIVIL STONE, SL

- Vocals:  

Sra. M. Àngels Planas i Crous regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
de la corporació.

Sr. Joan Alcalà i Quiñones, regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via
Pública de la Corporació.
Sr. Pere Alberti Serra, suplent del portaveu del grup municipal ERC-MES-AM
de la Corporació.
Sr. Lluís Pau Gratacós, secretari general en funcions de la Corporació.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació.
Sr. Xavier Artés Bosch, cap d'Urbanisme de la Corporació.

-

-

-
-
-

Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la Corporació- Secretària:

- Presidenta



      9.- GICSA, EMPRESA CONSTRUCTORA
     10.- XAVIER ALSINA, SA, amb NIF A17228131
     11.- ÀRIDS VILANNA, SL, amb NIF B17240730
     12.- CONSTRUCCIONES RUBAU, SA, amb NIF A17013863
     13.- ARGON INFORMATICA, SA, amb NIF A17154006
     14.- RUBAU TARRES, SAU, amb NIF A17018813
     15.- XIUCARGOL - GESTIÓ I CONSTRUCCIÓ D'OBRES, SL, amb NIF B55169841
     16.- MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU, amb NIF B17245093
     17.- NOVES OPORTUNITATS D'INVERSIÓ I SERVEIS, SL
     18.- TEMPO FACILITY SERVICE
     19.- MIRFER, SA
     20.- SEITEC INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
     21.- AGLOMERATS GIRONA, SA, amb NIF A17207168
     22.- PORT NARBONE, SL, amb NIF B61575742
     23.- INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
     24.- RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, SL, amb NIF B12500526
     25.- EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL, amb NIF B17612748

En conseqüència, i d'acord amb la clàusula XVI.2 del Plec de clàusules
jurídicoadministratives i econòmiques particulars reguladores de la contractació, la Mesa
acorda concedir, a les empreses que es relacionen a continuació, un termini no superior a
tres dies hàbils per tal que esmenin els següents defectes i omissions:

- TEYCO, SL: 
Tota la documentació presentada, amb la data degudament actualitzada.

- OBRES ORTUÑO, SL
Declaració de responsable de la vigència de les dades que consten en el Registre
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.
Acreditació de la solvència econòmica i financera, d’acord a la clàusula XIII.A.5. del plec.
Acreditació de la solvència tècnica i professional, mitjançant la presentació dels següents
documents:
L’acreditació d’haver executat, com a mínim, i dins dels últims 5 anys, dues obres de
similars característiques tècniques a les de l’objecte del contracte (projectes d’urbanització
a sobre d’aparcament soterrat) i de similar import, mitjançant els corresponents certificats.
La solvència també podrà acreditar-se mitjançant l’aportació de les següents
classificacions:
Grup G Subgrup 6 Categoria B
Grup C Subgrup 7 Categoria B

- CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA
La declaració relativa a la part del contracte que el licitador tingui previst subcontractar, de
conformitat amb la clàusula XIII.9 del plec i d’acord als requisits i límits establerts a l’article
227 del TRLCSP.

- VORACYS, SL
La declaració relativa a la part del contracte que el licitador tingui previst subcontractar, de
conformitat amb la clàusula XIII.9 del plec i d’acord als requisits i límits establerts a l’article
227 del TRLCSP

-  CIVIL STONE, SL
Acreditació de la solvència tècnica i professional, mitjançant la presentació dels següents
documents:
a)   Una relació de les obres executades en els últims 5 anys, avalada per certificats de
bona execució per a les obres més importants; aquests certificats inclouran l’import, les



dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van realitzar segons les regles
per les quals es regeix la professió i si es van portar a bon terme; si s’escau, aquests
certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
b)     L’acreditació d’haver executat, com a mínim, i dins dels últims 5 anys, dues obres de
similars característiques tècniques a les de l’objecte del contracte (projectes d’urbanització
a sobre d’aparcament soterrat) i de similar import, mitjançant els corresponents certificats.
La solvència també podrà acreditar-se mitjançant l’aportació de les següents
classificacions:
Grup G Subgrup 6 Categoria B
Grup C Subgrup 7 Categoria B

- GICSA , CONSTRUCCIONS RUBAU, SA i INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
Declaració responsable subscrita per l’empresari, que inclourà la manifestació de no estar
incurs en prohibició de contractar amb l’Administració, de l’article 60 del TRLCSP, i que es
troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, sens perjudici que la justificació acreditativa de tal
requisit hagi de presentar-se abans de l’adjudicació, per l’empresari a favor del qual es vagi
a efectuar.

- NOVES OPORTUNITATS D’INVERSIÓ I SERVEIS, SL
Originals o còpies compulsades de les escriptures aportades (Escriptura de constitució de
la societat de 6.6.05; escriptura de cessament i nomenament d’administrador, trasllat de
domicili i modificació de l’objecte social, de 22.03.11; i escriptura de poders, de 08.10.12).
Acreditació de la solvència tècnica i professional, mitjançant la presentació dels següents
documents:
L’acreditació d’haver executat, com a mínim, i dins dels últims 5 anys, dues obres de
similars característiques tècniques a les de l’objecte del contracte (projectes d’urbanització
a sobre d’aparcament soterrat) i de similar import, mitjançant els corresponents certificats.

La solvència també podrà acreditar-se mitjançant l’aportació de les següents
classificacions:
Grup G Subgrup 6 Categoria B
Grup C Subgrup 7 Categoria B
La declaració relativa a la part del contracte que el licitador tingui previst subcontractar, de
conformitat amb la clàusula XIII.9 del plec i d’acord als requisits i límits establerts a l’article
227 del TRLCSP.

- TEMPO FACILITY SERVICES, SLU
La declaració relativa a la part del contracte que el licitador tingui previst subcontractar, de
conformitat amb la clàusula XIII.9 del plec i d’acord als requisits i límits establerts a l’article
227 del TRLCSP.

- MIRFER, SA
Còpia autèntica del NIF de l’empresa

- SERVEI D’INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES EMPORDÀ, SL (SEITEC)
La declaració relativa a la part del contracte que el licitador tingui previst subcontractar, de
conformitat amb la clàusula XIII.9 del plec i d’acord als requisits i límits establerts a l’article
227 del TRLCSP.

- EXCAVACIONS AMPURDAN 2000, SL.
Acreditació de la solvència tècnica i professional, mitjançant la presentació dels següents
documents:
L’acreditació d’haver executat, com a mínim, i dins dels últims 5 anys, dues obres de
similars característiques tècniques a les de l’objecte del contracte (projectes d’urbanització



Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

M. Àngels Planas i Crous

Vist i plau
La presidenta

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

a sobre d’aparcament soterrat) i de similar import, mitjançant els corresponents certificats.
La solvència també podrà acreditar-se mitjançant l’aportació de les següents
classificacions:
Grup G Subgrup 6 Categoria B
Grup C Subgrup 7 Categoria B


