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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT
DEL MOBILIARI URBÀ I PAVIMENTS DELS ESPAIS PÚBLICS DE GIRONAI D'OBERTURA DEL
SOBRE NÚMERO 1.

Lloc        
Data 
Hora 

Assistents: Sra. Sílvia Paneque Sureda, tinenta d'alcalde d'Igualtat, Drets socials,
Treball, Joventut i Seguretat, que actua com a presidenta.
Sr. Pere Alberti Serra, suplent del portaveu del grup municipal ERC-MES-AM
de la Corporació.
Sr. Lluc Salellas Vilar, suplent del portaveu del grup municipal CUP-Crida per
Girona de la Corporació.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres, que
actua de vocal i, que actua com a secretària.
Sr. Lluís Pau Gratacós, vicesecretari general de la Corporació.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació.
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L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre número 1 de la
licitació del contracte del servei de manteniment del mobiliari urbà i paviments dels espais
públics de Girona, per un import de licitació de 225.190,91€ (dos-cents vint-i-cinc mil cent
noranta euros amb noranta-un 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.- FUNDACIÓ ASTRES

Un cop qualificada la documentació, la Mesa adopta l'acord de declarar admesa a:

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.

S'observa que l'empresa FUNDACIÓ ASTRES ha presentat entre d'altres l'Annex II, el
document de compromís  de l'obligació de subscriure la pòlissa s'assegurances en la forma
i termini indicat pel plec clàusules, document de compromís de disposar d'un local ubicat a
menys de 20km de la ciutat i s'indica el domicili per a la pràctica de notificacions.



      1.- FUNDACIÓ ASTRES

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.

Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

Sílvia Paneque Sureda

Vist i plau
La presidenta


