
BG/ba          
Exp. 2016001510           

    
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A LA COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT 
DELS REQUISITS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA DEL CONTRACTE CORRESPONENT 
AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’OBRA PER A LES BRIGADES MUNICIPALS 
 
 
Lloc: Sala Renart 
Data: 6 de maig de 2016 
Hora: 13:15 hores 
Assistents:  
 
President Sr. Eduard Berloso i Ferrer, tinent d’alcalde de Sostenibilitat, Medi Ambient, 
Participació i Cooperació, que actua com a president 
Vocals:- Sr. Joan Alcalá i Quiñones, regidor delegat d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via 
Pública de la corporació 

- Sr. Pere Albertí Serra, suplent de portaveu del grup municipal ERC 
- Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària cap de Contractació i Compres que també 

actua com a secretària 
- Sra. M. Mercè Teixidor Oliveda, cap de Mobilitat i Via Pública de la corporació 
- Sr. Joan Vila Güell,  secretari accidental de la corporació 
- Sra. Rosa Diví Desvilar, cap de servei dels Serveis Jurídics d’Hisenda de la 
corporació. 

 
 
L'objecte de la sessió és la comprovació de la documentació presentada per l'empresa 
"GOTARRA, SL amb CIF B17319237, referent als requisits de capacitat i solvència exigits a 
la clàusula IX.1.A) del plec de clàusules administratives particulars, 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 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 del PCAP 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, de la qual cosa dono fe. 
 
       Vist i plau 
La secretària      El president 
 
 
 
 
Berta Gratacós Cubarsí    Eduard Berloso Ferrer 

 


