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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 1 DEL 
CONTRACTE MIXT DELS SERVEIS DE MANTENIMENT, REPARACIÓ I OBRES DE 
NOVES INSTAL·LACIONS DELS ELEMENTS SEMAFÒRICS DE LA CIUTAT DE 
GIRONA 
  
Lloc: Sala de Junta de Govern Local 
Data: 22 de juny de 2015 
Hora: 10:15 hores 
Assistents:  
 

- President:  Sr. Lluís Pau Gratacós, secretari general en funcions   
- Vocals: - Sr. Joan Vila Güell, lletrat dels serveis jurídics 

- Sra. M. Mercè Teixidor Oliveda, cap de l’Àrea de Mobilitat, Via Pública 
i Seguretat 
- Sr. Carlos Merino Pons,  interventor de la Corporació  

- Secretària:  Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la Corporació 
 
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 els serveis de manteniment, reparació i obres de 
noves instal·lacions dels elements semafòrics de la ciutat  de Girona, per un import 
màxim anual de 279.687,37€ + 58.734,35€ en concepte d’IVA 

La Presidència declara constituïda la Mesa, d’acord amb el decret de l’Alcaldia-
Presidència de composició de la Mesa de Contractació de data 10 de juny 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: 
 

- UTE: SICE - SECE 
- ETRA BONAL 
- TELVENT TRÁFICO I TRANSPORTE, SA 
- INDRA SISTEMAS, SA 

 
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. 
 
Un cop qualificada la documentació, la Mesa adopta l’acord de declarar admeses les 
ofertes presentades per: 
 

- UTE: SICE - SECE 
- ETRA BONAL 
- TELVENT TRÁFICO I TRANSPORTE, SA 
- INDRA SISTEMAS, SA 



 
 

 
Finalitzat l'acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 10:30h i 
signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dóna fe. 
   
 
El president      La secretària 
 
 
 
Lluís Pau Gratacós     Berta Gratacós Cubarsí 
 
Vocals, 
 
 
 
Joan Vila Güell     M. Mercè Teixidor Oliveda 
 
 
 
Carlos Merino Pons          
 


