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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 
1, DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL CENTRE D’INFORMACIÓ JUVENIL 
L’ESTACIÓ ESPAI JOVE 
 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local 
Data: 10 de febrer de 2015 
Hora: 10:30h  
 
Assistents:  

- Presidenta:  Sra. M. Àngels Planas Crous, tinenta d’alcalde de la Corporació  
- Vocals:- Sr. Eduard Berloso Ferrer,  regidor de Serveis Socials i Joventut   

- Sra. Roser Urra Fàbregas, regidora de Serveis Administratius  
- Sra. M. Glòria Gou Clavera, secretària general de la corporació  
- 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 del servei de gestió del Centre d’Informació Juvenil l’Estació 
Espai Jove, per un import de licitació de 56.200,00€ + 11.802,00€ d’IVA.  
 
La presidència declara constituïda la Mesa i la Secretària llegeix l’anunci esmentat i les 
disposicions legals aplicables, especialment l’art. 320 del Real Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós del la Llei de Contractes 
del Sector Públic (en endavant TRLCSP), l’article 22.1 del Reial Decret 817/2009, de 8 
de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP; i els articles 81 i 82 del 
Reglament General de la Llei de Contractes, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 
12 d’octubre. 
  
Han participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en 
la forma pertinent: 
 

- BATIBULL, ASSOCIACIÓ DE LLEURE 
- ITINERE SERVEIS EDUCATIUS, SL 
- FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 
- AGORA, 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 XVII del Plec de clàusules administratives i 
econòmiques 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:   
  
BATIBULL, ASSOCIACIÓ DE LLEURE 
 
- Declaració de responsable subscrita per l’empresari o empresaris, si es tracta d’unió 
temporal, en la que expressi 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. Sens perjudici de que la justificació 
acreditativa d’aquest requisit hagi de presentar-se, abans de l’adjudicació, per l’empresari 
a favor del qual es vagi a efectuar. (Annex I). 

- Als efectes d’acreditació de la solvència tècnica i de conformitat amb la clàusula XIII 
del plec de clàusules administratives particulars, serà necessari aportar: 

• La relació dels serveis prestats en els últims 3 anys i la relació de les 
titulacions acadèmiques i professionals dels empresaris i personal 
directiu, degudament signades per l’empresa. 

• L’acreditació de dues activitats de similars característiques a les de 
l’objecte de la licitació, dins els últims 3 anys, i acompanyant el/s 
corresponent/s certificat/s. 

• Una declaració indicant la maquinària i material del que 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 qüestió (identificar-lo) en el 
supòsit de que resulti adjudicatari. 

 
ITINERE SERVEIS EDUCATIUS, SL 
 
- 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 qüestió (identificar-lo) en el 
supòsit de que resulti adjudicatari. 
 
FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI  
 
- 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 qüestió (identificar-lo) en el 
supòsit de que resulti adjudicatari. 
 
AGORA, SL  
 
- L’original o còpia compulsada de l’escriptura de constitució de l’empresa. 

- Als efectes d’acreditació de la solvència tècnica i de conformitat amb la clàusula XIII 
del plec de clàusules administratives particulars, serà necessari aportar: 

• La relació dels serveis o treballs realitzats, en els últims 3 anys, i indicant els 
imports pertinents. 

• Una declaració indicant l’equip tècnic del qual 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 qüestió (identificar-lo) en el 
supòsit de que resulti adjudicatari. 

 
Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 11:00 
hores i signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dóna fe. 
 
La Presidenta      La secretària 
 

 

M. Àngels Planas Crous    Berta Garatcós Cubarsí 

 
Vocals 
 
 
 
Eduard Berloso Ferrer  Roser Urra Fàbregas  
 
 
 
 
M. Glòria Gou Clavera  Carlos Merino Pons 
 
 
 
 
 


