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Assistents: Sra. M. Àngels Planas i Crous, regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior,
que actua com a presidenta.
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. Jordi Figueras Bosch, cap d'àrea de Sostenibilitat de la Corporació.
Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general 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.
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També hi assisteixen la Sra. Laura Gallego Vilanova, tècnic adscrit al servei de
Contractació i Compres, el Sr. Marc Rosdevall, tècnic de Direcció de Brigades i el Sr.
Ricard Jorquera, enginyer municipal.

: Sala de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona.
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ACTA DE REUNIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DIRECCIÓ
TÈCNICA DEL PARC MUNICIPAL DE LA DEVESA DE LA CIUTAT DE GIRONA

L'objecte de la sessió és la comprovació de la documentació presentada peL Sr. NARCÍS
MOTJÉ SURROCA, amb NIF 40260035F,  referent als requisits de capacitat i solvència, i
substituïda en el seu dia per la declaració responsable, regulada a l'article 146.4 del
TRLCSP.

La presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret d'Alcaldia Presidència de
30 de març de 2016, 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.

Analitzada la documentació, la Mesa acorda que han estat complerts els requisits de
capacitat i solvència requerits mitjançant l'aportació de la documentació recollida a la
clàusula XIV.2.h en relació amb les clàsuules XII i XIII del Plec de clàusules administratives
particulars i substituïda en el seu dia per la declaració responsable requerida a l'art. 146.4
del TRLCSP.

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



Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

M. Àngels Planas i Crous

La presidenta


