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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A LA COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT 
DELS REQUISITS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE 
CONTROL DE QUALITAT, AUDITORIA TÈCNICA I ASSESSORAMENT EN LA MILLORA 
CONTÍNUA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I 
DEIXALLERIES DE LA CIUTAT  
 

 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local 
Data:  21 de desembre de 2015 
Hora: 13:25 hores 

 
Assistents:  
Presidenta: Sra. M. Àngels Planas Crous, tinenta d’alcalde de la Corporació  
Vocals: - Sr. Joan Alcalà Quiñones, regidor del grup municipal CiU 

 - Sr. Pere Albertí i Serra, regidor del grup municipal ERC-MÉS-AM 
  - Sra. Laia Pèlach Saget, regidora del grup municipal CUP 
  - Sr. Joan Castel Sucarrat, regidor del grup municipal C’s 

 - Sra. Rosa Diví Desvilar, lletrada de Serveis Jurídics de la Corporació 
 - Sra. Glòria Rigau Solé, viceinterventora de la Corporació  

Secretària: Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la Corporació 
 
També Hi assisteix la senyora Míriam Pujola Romero, regidora del grup municipal C’s 
 
L'objecte  de  la  sessió  és la comprovació de la documentació presentada per l’empresa 
DATAMBIENT ASSESSORS, SL referent als requisits de capacitat i solvència, i substituïda 
en el seu dia per la declaració responsable, regulada a l’article 146.4 del TRLCSP. 

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. 

Revisada la documentació aportada per l’empresa DATAMBIENT ASSESSORS, SL, en virtut 
del requeriment de l’article 151.2 del TRLCSP,  vist que s’ha observat que la documentació 
relativa a l’acreditació del compliment dels requisits previs que fou substituïda en el seu dia 
per la declaració responsable de  l’annex II, és incompleta i amb defectes esmenables, de 
conformitat amb la clàusula XVIII.2 del plec de clàusules administratives particulars, la Mesa 
acorda atorgar a l’empresa DATAMBIENT ASSESSORS, SL un termini de 3 dies hàbils v per 
tal que aporti la següent documentació al Servei de Contractació i Compres:  
 

- Original o còpia compulsada de l’escriptura de constitució de l’entitat, degudament 
inscrita en el Registre Mercantil, i altres escriptures de modificació, si és el cas. 

- Declaració responsable subscrita per l’empresari, en la que expressi que els 
administradors de la persona jurídica 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, de conformitat amb 
el model de l’Annex I del plec de clàusules administratives particulars. 

- Quant a la solvència tècnica, les titulacions acadèmiques i professionals de 
l’empresari i del personal directiu de l’empresa, i en particular del personal 



responsable de l’execució del contracte. En aquest sentit, caldrà que s’aporti el 
currículum del personal responsable de l’execució del contracte, que haurà de complir 
amb els requisits mínims exigits a la clàusula V del plec de condicions tècniques. 

 
En cas de no aportar la documentació dins el termini assenyalat, s’entendrà que l’empresa 
DATAMBIENT ASSESSORS, SL ha retirat la seva oferta. 

 

Finalitzat  l'acte,  la  Presidència  de  la  Mesa  dóna  per  acabada  la  reunió a les 13:30h de la 
qual cosa dono fe. 

 
       Vist i plau 
La secretària      La presidenta 
  
 
 
 
Berta Gratacós Cubarsí    M. Àngels Planas Crous  
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