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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE DIRECCIÓ TÈCNICA DEL PARC MUNICIPAL DE LA DEVESA DE LA CIUTAT DE GIRONA I
OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO 1

Lloc        
Data 
Hora 

Assistents: Sr. Eduard Berloso i Ferrer, tinent d'alcalde de Sostenibilitat, Medi Ambient,
Participació i Cooperació, que actua com a president.
Sra. M. Àngels Planas i Crous, tinenta d'alcalde regidora d'Hisenda i Règim
Interior de la Corporació.
Sr. Jordi Figueras Bosch, cap d'àrea de Sostenibilitat de la Corporació.
Sr. Vicenç Estanyol Bardera, tècnic del servei d'Assessoria Jurídica de
Règim Interior de la Corporació.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres que
actua com a vocal i, que actua com a secretària.

     

:
:

7 de juny de 2016
13:00

També hi és presents:
- Sr. Christian Geis Nielsen, tècnic de Paisatge i Biodiversitat

: 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 del contracte de contractació del servei de Direcció Tècnica del Parc Municipal de
la Devesa de la ciutat de Girona, per un import de licitació de 17.737,50€ (disset mil set-
cents trenta-set euros amb cinquanta 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.- NARCÍS MOTJE SURROCA

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.

L'oferta presentada per NARCÍS MOTJER SURROCA  conté, entre d'altres, les titulacions
acadèmiques compulsades, el currículum, el document de compromís de l'obligació de
subscriure la pòlissa d'assegurances en la forma i termini indicat pel plec en el cas que
resulti adjudicatari, i s'indica el domicili per a la pràctica de notificacions. 



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 la secretària, que en dóna fe.

Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

Eduard Berloso i Ferrer

Vist i plau
El president

En conseqüència, i d'acord amb la clàusula XIV.2 del Plec de clàusules
jurídicoadministratives i econòmiques particulars reguladores de la contractació, la Mesa
acorda concedir, al licitador NARCÍS MOTJER SURROCA, un termini no superior a tres
dies hàbils per tal que esmeni els següents defectes i omissions:
- El Document Nacional d'Identitat (DNI) degudament compulsat
- El document d'identificació fiscal (NIF)
- Declaració responsable subscrita per l'empresari, en la que expressi que 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, de conformitat amb el
model de l'Annex I del plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte.
- Documents que acreditin la solvència econòmica i tècnica (manquen els documents
recollits a la clàusula XIII.a) del PCAP) de l'empresa d'acord amb les clàusules XII i XIII del
plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte.


