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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 1 PER 
A LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DIRECTA ALS JOVES USUARIS D’“ELS 
QUÍMICS ESPAI JOVE” 
 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local 
Data: 4 de novembre del 2015 
Hora: 13:00 hores 
 
Assistents:  
Presidenta:  Sra. M. Àngels Planas Crous, tinenta d’alcalde de la Corporació 
Vocals: - Sr. Cristòbal Sánchez Torreblanca, regidor delegat de Joventut  

 - Sr. Joan Alcalà Quiñones, regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública 
 - Sr. Pere Albertí i Serra, regidor del grup municipal ERC-MÉS-AM 
 - Sra. Laia Pèlach Saget, regidora del grup municipal CUP-Crida per Girona 
 - Sra. Sílvia Paneque Sureda, regidora del grup municipal PSC-CP 
 - Sr. Lluís Pau Gratacós, secretari general funcions de la Corporació 
 - Sra. Glòria Rigau Solé, viceinterventora 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 la gestió del servei d’atenció directa als joves 
ususaris d’”Els Químics Espai Jove”, per un import anual de licitació de 34.000 € + 
7.140,00 € 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 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. 

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

- ASSOCIACIÓ BATIBULL 
- TOT OCI EDUCACIÓ LLEURE I ESPORTS, 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 XIV 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:   
 
  
ASSOCIACIÓ BATIBULL 
 
- La declaració responsable del licitador indicant que compleix amb les condicions 
establertes legalment per contractar amb l’Administració (Annex II), identificant 
correctament l’expedient en relació al qual fa la declaració. 
 
- Presentació al Registre General de l’Ajuntament de Girona abans del venciment del 
termini atorgat. 
 
 
TOT OCI EDUCACIÓ LLEURE I ESPORT, SL 
 
- Originals o còpies compulsades de les escriptures aportades (Escriptura de 
transformació de cooperativa en societat limitada, de 30.06.99; escriptura d’ampliació de 
capital i cessament i nomenament de càrrecs, de 21.11.03; i escriptura de canvi de 
denominació social, de 7.04.10). 

 
- Original o còpia compulsada de l’escriptura de constitució de l’entitat, degudament 
inscrita en el Registre Mercantil. 

 
- Original o còpia compulsada de l’escriptura vigent de poder del representant, 
degudament inscrita en el registre públic corresponent. 
 
- Declaració responsable subscrita per l’empresari, en la que s’expressa que la persona 
física o els administradors de la persona jurídica, en el seu cas, no incorren en cap de les 
prohibicions per a contractar amb l’Administració, de l’article 60 del TRLCSP, i d’estar al 
corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social (Annex I), 
degudament signada. 
 
- Acreditació de la solvència tècnica i professional, mitjançant la presentació dels 
següents documents: 
 

a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims 3 anys que 
inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis o 
treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el 
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest, o a 
falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari. 

b) L’acreditació d’haver realitzat dues activitats de similars característiques a les de 
l’objecte del contracte, acompanyant el corresponent certificat. 

c) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per 
l’execució dels treballs o prestacions, adjuntant la documentació acreditativa 
pertinent. 

 
- El document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en la 
forma i termini indicat en la clàusula V.A.5) del plec en el supòsit de que resulti 
adjudicatari. 
 
 



Finalitzat l'acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:10 i 
signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dóna fe. 
   
 
La secretària       Vist i plau  

La Presidenta 
 
 
 
 
Berta Gratacós Cubarsí     M. Àngels Planas Crous  
 


