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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I D'OBERTURA DEL
SOBRE NÚMERO 1 RELATIVA A LA LICITACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DE LA
PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CARRERS DE GIRONA PER A L'ANY 2016.
     

:
:

20 de juny de 2016

També hi és present la senyora Alicia Vilademat Gallego, arquitecta tècnica municipal.

13:05

: Sala de Junta de Govern Local

L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre número 1 de la
licitació per a la contractació de les obres de millora de la pavimentació de diversos carrers
de Girona, per a l'any 2016, per un import de licitació de 164.820,92€ (cent seixanta-quatre
mil vuit-cents vint euros amb noranta-dos cèntims) 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 data 30 de març de 2016, i  llegeix les
disposicions legals aplicables, especialment l'article 320 del Reial decret legislatiu 3/2001,
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:

      1.- AGUSTÍ  Y MASOLIVER, SA., amb NIF A17000993
      2.- CONSTRUCCIONES RUBAU, SA, amb NIF A17013863
      3.- AGLOMERATS GIRONA, SA, amb NIF A17207168
      4.- SALVADOR SERRA, SA, amb NIF A17033473
      5.- RUBAU TARRES, SAU, amb NIF A17018813

- Vocals:  

Sr. Eduard Berloso i Ferrer, tinent d'alcalde de Sostenibilitat, Medi Ambient,
Participació i Cooperació de la Corporació.

Sra. M. Àngels Planas i Crous, tinenta d'alcalde regidora d'Hisenda i Règim
Interior de la Corporació.
Sr. Joan Alcalà i Quiñones, tinent d'alcalde d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i
Via Pública de la Corporació.
Sr. Pere Alberti Serra, suplent del portaveu del grup municipal ERC-MES-AM
de la Corporació.
Sra. Laia Pélach Saget,  de la Corporació.
Sr. Vicenç Estanyol Bardera, tècnic del servei d'Assessoria Jurídica de
Règim Interior de la Corporació.
Sr. Carlos Merino Pons,  de la Corporació.
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-

-

-
-

-

Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres que
actua com a vocal i de la Corporació.

- Secretària:

- President:



      6.- OBRES I PAVIMENTS BROSSA, SA, amb NIF A59740217
      7.- MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU, amb NIF B17245093
      8.- XAVIER ALSINA, SA, amb NIF A17228131
      9.- CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA, amb NIF A17034505
     10.- PABASA EUROASFALT, SA
     11.- TEMPO FACILITY SERVICES, amb NIF B66226234

Tot seguit, la presidència ordena l'obertura del sobre número 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 del
licitador 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 ofertes presentades per: 

AGUSTÍ  Y MASOLIVER, SA, amb NIF A17000993 conté entre d'altres el certificat en el
Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI), declaració responsable
subscrita per l'empresari en la que s'expressa que la persona física o els administradors de
la persona jurídica no incorren en cap de les prohibicions per contractar amb l'Administració
(Annex I), la declaració relativa al grup empresarial i s'inclou el domicili per a la pràctica de
notificacions. 

CONSTRUCCIONES RUBAU, SA  amb NIF A17013863 conté entre d'altres la declaració
responsable del licitador indicant que compleix amb les condicions establertes legalment
per contractar amb l'Administració (Annex II), la declaració on acredita la integració social
pel que fa al personal amb discapacitat o en situació d'exclusió social , la declaració relativa
al grup empresarial i també s'inclou el domicili per a la pràctica de notificacions. 

AGLOMERATS GIRONA, SA, amb NIF A17207168 conté entre d'altres la declaració
responsable subscrita per l'empresari en la que s'expressa que la persona física o els
administradors de la persona jurídica no incorren en cap de les prohibicions per contractar
amb l'Administració (Annex I), la declaració responsable del licitador indicant que compleix
amb les condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració (Annex II), la
declaració relativa al grup empresarial,  la declaració on acredita la integració social pel que
fa al personal amb discapacitat o en situació d'exclusió social i també s'inclou el domicili per
a la pràctica de notificacions.   

SALVADOR SERRA, SA, amb NIF A17033473  conté entre d'altres còpia autenticada del
Document Nacional d'Identitat (DNI) de l'apoderat, el certificat en el Registre de Licitadors
de la Generalitat de Catalunya (RELI), la declaració on acredita la integració social pel que
fa al personal amb discapacitat o en situació d'exclusió social i també s'inclou el domicili per
a la pràctica de notificacions.

RUBAU TARRES, SAU, amb NIF A17018813 conté entre d'altres el certificat en el Registre
de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI)

OBRES I PAVIMENTS BROSSA, SA, amb NIF A59740217 conté entre d'altres la
declaració responsable del licitador indicant que compleix amb les condicions establertes
legalment per contractar amb l'Administració (Annex II), la declaració relativa al grup
empresarial i també s'inclou el domicili per a la pràctica de notificacions. 

MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU, amb NIF B17245093 conté entre d'altres conté
entre d'altres còpia autenticada del Document Nacional d'Identitat (DNI) de l'apoderat , el
certificat en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI), la declaració



responsable subscrita per l'empresari en la que s'expressa que la persona física o els
administradors de la persona jurídica no incorren en cap de les prohibicions per contractar
amb l'Administració (Annex I), la declaració responsable del licitador indicant que compleix
amb les condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració (Annex II),  la
declaració la declaració on acredita la integració social per que fa al personal amb
discapacitat o en situació d'exclusió social i també s'inclou el domicili per a la pràctica de
notificacions.

XAVIER ALSINA, SA, amb NIF A17228131 conté entre d'altres la declaració responsable
del licitador indicant que compleix amb les condicions establertes legalment per contractar
amb l'Administració (Annex II), la declaració on acredita la integració social pel que fa al
personal amb discapacitat o en situació d'exclusió social i també s'inclou el domicili per a la
pràctica de notificacions.   

CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA, amb NIF A17034505, conté entre d'altres el certificat en el
Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI), declaració responsable
subscrita per l'empresari en la que s'expressa que la persona física o els administradors de
la persona jurídica no incorren en cap de les prohibicions per contractar amb l'Administració
(Annex I), i s'inclou el domicili per a la pràctica de notificacions. 

PABASA EUROASFALT, SA conté entre d'altres escriptura de constitució, escriptura
d'adaptació dels estatuts, el Document d'Identificació Fiscal (NIF) de l'empresa, l'escriptura
d'apoderament, el DNI de l'apoderat, la declaració responsable de no incórrer en cap de les
prohibicions per contractar amb l'Administració que no es correspon amb el model del Plec
de Clàusules Administratives Particulars, certificat de classificació de contractaista i inclou
el domicili a efectes de notificacions. 

TEMPO FACILITY SERVICES, amb NIF B66226234, que conté entre d'altres Una
declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions per contractar amb
l'Administració que no es correspon amb el model del Plec de Clàusules Administratives
Particulars i mostra alguna incongruència.

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:

Les empreses SALVADOR SERRA, SA; RUBAU TARRÉS, SAU i PABASA EUROASFALT,
SA  hauran d'aportar la declaració de responsable subscrita per l’empresari on s’inclogui la
manifestació de no estar incurs en prohibició de contractar amb l’Administració, d’acord
amb el model de l’Annex I del Plec de clàusules Administratives Particulars. 

L'empresa TEMPO FACILITY SERVICES haurà d'aportar la documentació administrativa
en els termes continguts a la clàusula XIII.A) del Plec de clàusules Administratives
Particulars. 

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:20h del
migdia i signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dóna fe.



Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

Eduard Berloso i Ferrer

Vist i plau
El president


