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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 1 DELS 
SERVEIS DE VIGILÀNCIA EN EL PAVELLÓ MUNICIPAL GIRONA-FONTAJAU I EN 
LES PISCINES D’ESTIU DE LA ZONA ESPORTIVA LA DEVESA 
 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local 
Data: 6 de juliol de 2015 
Hora: 13:00 hores 
Assistents:  

- President:  Sra. Isabel Muradàs i Vázquez, tinenta d’alcalde de la Corporació   
- Vocals:Sra. M. Àngels Planas Crous, regidora de l’Àrea d’Hisenda i Sostenibilitat 

         Sr. Jordi Agustí Pelluch, cap del Servei d’Esports 
         Sra. M. Mercè Roca i Perich, portaveu del grup municipal ERC-MES-AM 
         Sra. Laia Pèlach Saget, portaveu del grup municipal CUP 
         Sr. Joan Maria Castel Sucarrat, portaveu del grup municipal C’s  
         Sr. Lluís Pau Gratacós, secretari general en funcions de la Corporació 
         Sra. Glòria Rigau Solé, viceinterventora de la Corporació  

- Secretària:  Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la Corporació 
 
Hi són present la senyora M. Rosa Mañas i Tulsà, tècnica superior dels Serveis de 
Contractació i compres i la senyora Miriam Pujola Romero, regidora del grup municipal 
C’s. 
 
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 vigilància en el Pavelló municipal 
Girona-Fontajau i en les piscines d’estiu de la zona esportiva la Devesa, per un import 
anual de licitació de 131.092,50€ + 27.529,43€ 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, 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: 
 

- SEGUR IBÉRICA, SA 
- FEDERAL VIGILÀNCIA I SEGURETAT, SA 
- SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, SA 
- SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA 
- PHOENIX VIGILANCIA Y SEGURIDAD, SA 
- EULEN SEGURIDAD, SA 
- INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL 
- PROSEGUR 

 
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 XIII 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:   
  
 

- SEGUR IBÉRICA, SA 
Cal aportar la declaració de 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 en 
el 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. 

 
El document acreditatiu de la inscripció en el Registre corresponent de la Generalitat 
de Catalunya, o document equivalent segons l’àmbit territorial (veure clàusula V.A.8 
del plec). 
 
El document de compromís d’assignar al servei únicament personal format i amb 
habilitació o acreditació professional del Ministeri de l’interior, amb el caràcter 
d’autorització. 
 
El document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en 
la forma i termini indicat en la clàusula V.A-15 del plec en el supòsit de que resulti 
adjudicatari (IDENTIFICANT EL PLEC). 

 
 
- FEDERAL VIGILÀNCIA I SEGURETAT, SA 

Document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en la 
forma i termini indicat a la clàusula V.A-5 del plec de clàusules administratives 
particulars. 
 

- SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, SA 
Document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en la 
forma i termini indicat a la clàusula V.A-5 del plec de clàusules administratives 
particulars. 

 
Autorització administrativa corresponent del Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya (veure clàusula V.A-8 del plec administratiu). 
 
Document acreditatiu de la inscripció en el Registre corresponent de la Generalitat de 
Catalunya (veure clàusula V.A-8 del plec administratiu) . 
 
Document de compromís d’assignar al servei únicament personal format i amb 
habilitació o acreditació professional del Ministeri de l’interior, amb el caràcter 
d’autorització 
 

- SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA 
Autorització administrativa corresponent del Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, o document equivalent segons l’àmbit territorial (veure clàusula V.A.8 del 
plec). 



El document acreditatiu de la inscripció en el Registre corresponent de la Generalitat 
de Catalunya, o document equivalent segons l’àmbit territorial (veure clàusula V.A.8 
del plec). 
 
El document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en 
la forma i termini indicat en la clàusula V.A-15 del plec en el supòsit de que resulti 
adjudicatari (IDENTIFICANT EL PLEC 
 

- PHOENIX VIGILANCIA Y SEGURIDAD, SA 
L’autorització administrativa corresponent del Departament d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, o document equivalent segons l’àmbit territorial (veure clàusula V.A.8 
del plec). 

 
El document acreditatiu de la inscripció en el Registre corresponent de la Generalitat 
de Catalunya, o document equivalent segons l’àmbit territorial (veure clàusula V.A.8 
del plec). 
 
El document de compromís d’assignar al servei únicament personal format i amb 
habilitació o acreditació professional del Ministeri de l’interior, amb el caràcter 
d’autorització. 
 
Hauran d’assenyalar un domicili per a la pràctica de notificacions. Aquesta circumstància 
podrà ser complementada indicant una direcció de correu electrònic i un número de 
telèfon i fax. 
 
El document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en 
la forma i termini indicat en la clàusula V.A-15 del plec en el supòsit de que resulti 
adjudicatari (IDENTIFICANT EL PLEC). 
 
- EULEN SEGURIDAD, SA 
L’escriptura de constitució de l’entitat i de les seves modificacions, degudament inscrita 
en el Registre Mercantil. 

 
El document acreditatiu de la inscripció en el Registre corresponent de la Generalitat 
de Catalunya, o document equivalent segons l’àmbit territorial (veure clàusula V.A.8 
del plec). 
 
El document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en 
la forma i termini indicat en la clàusula V.A-15 del plec en el supòsit de que resulti 
adjudicatari (IDENTIFICANT EL PLEC). 
 
- INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL 
Autorització administrativa corresponent del Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, o document equivalent segons l’àmbit territorial (veure clàusula V.A.8 del 
plec). 
 
El document acreditatiu de la inscripció en el Registre corresponent de la Generalitat 
de Catalunya, o document equivalent segons l’àmbit territorial (veure clàusula V.A.8 
del plec). 
 
- PROSEGUR 
Document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en la 
forma i termini indicat a la clàusula V.A-5 del plec de clàusules administratives 
particulars. 



 
Declaració de responsable subscrita per l’empresari que inclourà la manifestació de no 
estar incurs en prohibició de contractar amb l’administració. Veure clàusula XIII, punt 
g) i annex núm. I del plec de clàusules administratives particulars. 
 
Certificat acreditatiu de la classificació del contractista en els termes exigits en aquest 
plec. 
 
 
Finalitzat l'acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:30h i 
signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dóna fe. 
   
 
La presidenta      La secretària 
 
 
 
Isabel Muradàs i Vázquez    Berta Gratacós Cubarsí 
 


