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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ CONJUNTA
D'ELABORACIÓ DEL PROJECTE, ALTRES DOCUMENTS TÈCNICS I EXECUCIÓ DE
LES OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA 1A FASE DEL PAVELLÓ ESPORTIU
PAV-2 A L'ESCOLA CASSIÀ COSTAL DE GIRONA I OBERTURA DEL SOBRE
NÚMERO 1.
     

:
:

22 de febrer de 2016

També hi són presents:
- Sr. David Álvarez Carreño, tècnic adscrit al Servei de Contractació i Compres

13:00

: Sala de Junta de Govern Local

L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre número 1 que conté
la documentació de caràcter general acreditativa del compliment dels requisits previs a què
es refereix l'article 146 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, de la licitació de la
contractació conjunta d'elaboració del projecte, altres documents tècnics i execució de les
obres per a la contrucció de la 1a fases del pavelló esportiu PAV-2 a l'escola Cassià Costal
de Girona, per un import de 487.666,71€ de licitació de:
- Redacció del projecte: 16.528,93€
- Execució de les obres: 468.737,78€ .

Constituïda la Mesa, d'acord amb el Cartipàs Municipal aprovat el 29 de juny de 2015, es
procedeix a l'obertura dels sobres número 1.

Seguidament, i en compliment de l'article 22.1 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel
qual es desenvolupa parcialment la LCSP, 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
requisists 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

- Vocals:  

Sra. M. Àngels Planas i Crous presidenta delegada de la Comissió
Informativa d'Hisenda i Sostenibilitat de la Corporació.

Sr. Pere Alberti Serra, suplent del portaveu del grup municipal ERC-MES-AM
de la Corporació.
Sra. Laia Pélach Saget, portaveu del grup municipal  CUP-Crida per Girona
de la Corporació.
Sr. Xavier Artés Bosch, cap d'Urbanisme de la Corporació.
Sra. Miriam Pujola Romero, portaveu del grup municipal C's 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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-
-

-
-

Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la Corporació- Secretària:

- Presidenta



Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

M. Àngels Planas i Crous

Vist i plau
La presidenta

licitació, de les següents empreses:
      1.- COPISA
      2.- INSYTE INSTALACIONES, SA, amb NIF A79446795
      3.- ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL, amb NIF B65675365
      4.- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA., amb NIF A46146387
      5.- BALDER TECNICA INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN
      6.- SEITEC INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

L'empresa COPISA ha presentat una documentació justificant que "considera insuficient
l'import de licitació previst per dur a bon terme l'execució  de les obres i per aquest motiu
no es presenta a aquesta licitació", en conseqüència i d'acord amb la disposició final
tercera del RDL 3/2011 en el que es recull l'aplicació subsidiària de la Llei 30/1992 i en
base als articles 90 i 91 de la mateixa, la Mesa acorda proposar a l'òrgan de contractació
l'acceptació de la renúncia de l'empresa COPISA a la licitació per a la contractació conjunta
d'elaboració del projecte, altres documents tècnics i execució de les obres per a la
construcció de la 1a fase del pavelló esportiu PAV-2 a l'escola Cassià Costal de Girona.

Les empreses INSYTE INSTALACIONES, SA; ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL;
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA; SEITEC INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
han aportat la declaració responsable firmada pel licitador indicant que compleix amb les
condicions establertes legalment per contractar amb l'administració (Annex 2). 

L'empresa BALDER TÉCNICA INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN ha aportat la declaració
responsable però no es correspon exactamement amb el model que figura en l'Annex II del
PCAP.

En conseqüència i d'acord amb la clàusula XVI.2 del Plec de clàusules jurídico
administratives i econòmiques particulars reguladores de la contractació, la Mesa acorda
concedir, a l'empresa BALDER TÉCNICA INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN un termini no
superior a tres dies hàbils per tal que aporti la 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,
degudament omplert.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:10h del
migdia i signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dóna fe.


