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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I D'OBERTURA DEL
SOBRE NÚMERO 1 DE LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA D'ELABORACIÓ DEL
PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES D'ENDERROC DE LA XEMENEIA DE
FORMIGÓ FORA DE SERVEI DE LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA DE
RESIDUS DE CAMPDORÀ.
     

:
:

11 d'abril de 2016
13:00

: Sala de Junta de Govern Local

L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre núm. 1 de la
licitació per a la contractació conjunta d'elaboració del projecte i execució de les obres
d'enderroc de la xemeneia de formigó fora de servei de la planta de valorització energètica
de residus de Campdorà, per un import de licitació de: 109.956,00€ IVA exclòs.

La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'Alcaldia-Presidència
de composició de la Mesa de Contractació de 30 de març de 2016, i el secretari 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 les seves ofertes dins el termini fixat i en la
forma pertinent:

      1.- VERTISUB, S.L.
      2.- CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, SL
      3.- TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L.
      4.- OBRES I CONSTRUCCIONS CELRÀ, SL
      5.- CONTROL DEMETER, SL
      6.- DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES MARCOS, SL
      7.- EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU, amb NIF A17060898

- Vocals:  

Sra. Sílvia Paneque Sureda tinenta d'alcalde de la Corporació

Sr. Narcís Sastre Fulcara, regidor delegat de Paisatge i Habitat urbà de la
Corporació.
Sr. Jordi Pons Ribas, enginyer municipal de la Corporació.
Sra. Laia Pélach Saget, portaveu del grup municipal  CUP-Crida per Girona
de la Corporació.
Sra. Miriam Pujola Romero, portaveu del grup municipal C's de la
Corporació.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres de la
Corporació.
Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la Corporació.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació.
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-
-

-

-

-
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Sr. David Alvarez Carreño, funcionari de la Corporació- Secretari:

- Presidenta



      8.- B-BIOSCA, S.L.
      9.- CHATARRAS R. GARCIA, SAU
     10.- HERCAL DIGGERS, SL
     11.- D-TODO
     12.- SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, 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.

Les empreses CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, SL; TÉCNICAS DE
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, SL; DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES
MARCOS, SL; EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU; B-BIOSCA, SL; CHATARRAS R.
GARCÍA, SAU; D.-TODO i,  SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL han aportat la declaració
responsable firmada pel licitador indicant que compleix amb les condicions establertes
legalment per contractar amb l'administració (Annex 2), així com el document de
compromís d'elaborar el projecte d'acord amb els termes establerts en el PCAP, i domicili a
efectes de notificacions.

En conseqüència, i d'acord amb la clàusula XVI.2 del Plec de clàusules
jurídicoadministratives i econòmiques particulars reguladores de la contractació, la Mesa
acorda concedir, a les empreses que es relacionen a continuació, un termini no superior a
tres dies hàbils per tal que esmenin els següents defectes i omissions:

VERTISUB, SL.

1.-Escriptura de constitució de l'entitat i de les seves modificacions, degudament inscrites
en el Registre Mercantil (original o còpia compulsada).
2.-Documents originals o compulsats d'acreditació de la solvència econòmica i financera
(comptes anuals).
3.-Documents acreditatius de la solvència tècnica i professional, d'acord amb la clàusula
XIII del plec de clàusules administratives particulars: 
A)Una relació de les principals obres executades en els últims 10 anys, avalada per
certificats de bona execució que indiquin l'import, dates i el destinatari de l'execució de les
obres, sigui públic o privat.
Serà necessari que s'acrediti, mitjançant un certificat de bona construcció, haver executat
com a mínim una obra d'enderroc d'un element similar (xemeneia), o la realització d'una
obra d'enderroc amb un elevat grau de dificultat.
B)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, amb els
corresponents currículums (tenint en compte que el personal que ha de redactar el projecte
s'especifica a la clàusula XI.A.15 del plec de clàusules administratives particulars i el
personal que s'ha d'adscriure a l'execució de l'obra és el que consta a l'obligació de la
clàusula XI.A.17).
C)Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic que es destinarà a l'obra, a la
qual s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent.

La documentació relacionada es pot substituir per l'aportació d'una declaració responsable
del licitador indicant que compleix amb les condicions establertes legalment per contractar
amb l'Administració, de conformitat amb el model de l'Annex II del plec de clàusules
administratives particulars.



OBRES I CONSTRUCCIONS CELRÀ, SL
1.- Algun dels següents documents acreditatius de la solvència econòmica i financera,
d'acord amb la clàusula XIII del plec de clàusules administratives particulars:
A)Declaració sobre el volum anual de negocis, o bé sobre el volum anual de negocis en
l'àmbit al que es refereix el contracte, d'algun dels últims tres anys, per import igual o
superior al del pressupost anual de licitació, O
B)Patrimoni net, o bé rati entre actius i passius, al tancament de l'últim exercici econòmic
per al que estigui vençuda l'obligació d'aprovació de comptes anuals, per import igual o
superior al del pressupost anual de licitació.
2.- Els següents documents acreditatius de la solvència tècnica i professional, d'acord amb
la clàusula XIII del plec de clàusules administratives particulars: 
A)Una relació de les principals obres executades en els últims 10 anys, avalada per
certificats de bona execució que indiquin l'import, dates i el destinatari de l'execució de les
obres, sigui públic o privat.
B)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, amb els
corresponents currículums (tenint en compte que el personal que ha de redactar el projecte
s'especifica a la clàusula XI.A.15 del plec de clàusules administratives particulars i el
personal que s'ha d'adscriure a l'execució de l'obra és el que consta a l'obligació de la
clàusula XI.A.17).
3.- El document de compromís per la redacció del projecte, en els termes exposats en la
licitació, d'acord amb els criteris de la normativa vigent en relació a processos d'enderroc i
desconstrucció, gestió de residus i en matèria de seguretat i salut (degudament
complimentat).

La documentació relacionada als punts 1 i 2 es pot substituir per l'aportació d'una
declaració responsable del licitador indicant que compleix amb les condicions establertes
legalment per contractar amb l'Administració, de conformitat amb el model de l'Annex II del
plec de clàusules administratives particulars

CONTROL DEMETER, SL
1.- El document de compromís per la redacció del projecte, en els termes exposats en la
licitació, d'acord amb els criteris de la normativa vigent en relació a processos d'enderroc i
desconstrucció, gestió de residus i en matèria de seguretat i salut (degudament
complimentat).

PLICA NÚMERO 10: HERCAL DIGGERS, SL
1.- Documents acreditatius de la solvència tècnica i professional, d'acord amb la clàusula
XIII del plec de clàusules administratives particulars: 
A) Serà necessari que s'acrediti, mitjançant un certificat de bona construcció, haver
executat com a mínim una obra d'enderroc d'un element similar (xemeneia), o la realització
d'una obra d'enderroc amb un elevat grau de dificultat.
B) 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, amb els
corresponents currículums (tenint en compte que el personal que ha de redactar el projecte
s'especifica a la clàusula XI.A.15 del plec de clàusules administratives particulars i el
personal que s'ha d'adscriure a l'execució de l'obra és el que consta a l'obligació de la
clàusula XI.A.17).

La documentació relacionada es pot substituir per l'aportació d'una declaració responsable
del licitador indicant que compleix amb les condicions establertes legalment per contractar
amb l'Administració, de conformitat amb el model de l'Annex II del plec de clàusules
administratives particulars



David Alvarez Carreño

El secretari

Sílvia Paneque Sureda

Vist i plau
La presidenta

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a un quart de dues
del migdia i signa aquesta acta juntament amb el Secretari, que en dóna fe.


