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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
ROBA OPERATIVA PEL SERVEI DE POLICIA MUNICIPAL I OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO 1

Lloc
Data
Hora

Assistents: Sra. M. Àngels Planas i Crous, presidenta delegada de la Comissió
Informativa d'Hisenda i Sostenibilitat, que actua com a presidenta.
Sr. Joan Alcalà i Quiñones, regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via
Pública 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. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la corporació.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la corporació.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la corporació, que actua com a
secretària.
Sr. David Alvarez Carreño, convidat.
Sr. Joan Jou Matamala, convidat.
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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 de subministrament de roba operativa pel servei de Policia Municipal,
per un import de licitació de 61.950,00€ (seixanta-un mil nou-cents cinquanta euros) 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 25 de juny de 2015, modificat per decret
d'Alcaldia el 7 de juliol de 2015, i la secretària 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.- INSIGNA UNIFORMES, SL, amb NIF B97611164
      2.- PERES SPORT, SL, amb NIF B61721643
      3.- SAGRES, SL (PARTENON), amb NIF B36028991
      4.- SATARA SEGURIDAD, SL, amb NIF B98001282
      5.- WATERFIRE SL, amb NIF B60163052
      6.- FRANCISCA SILLERO RAMOS, amb NIF 43679473N
      7.- MIGUEL ÁNGEL FERNANDEZ GARCIA, amb NIF 43410427C
      8.- SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC, SL, amb NIF B31930852

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



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

      1.- INSIGNA UNIFORMES, SL, amb NIF B97611164
      2.- PERES SPORT, SL, amb NIF B61721643
      3.- SAGRES, SL - (PARTENON), amb NIF B36028991
      4.- SATARA SEGURIDAD, SL, amb NIF B98001282
      5.- WATERFIRE SL, amb NIF B60163052
      6.- FRANCISCA SILLERO RAMOS, amb NIF 43679473N
      8.- SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC, SL, amb NIF B31930852

Respecte a l'oferta presentada per l'empresa "Miguel Ángel Fernández García", amb NIF
43410427C, manca la presentació de la declaració responsable conforme al model Annex 2
del plec de clàusules administratives particulars, sense perjudici de la possibilitat d'optar per
qualsevol dels altres mitjans previstos a la clàusula IX de l'esmentat plec.

En conseqüència, i d'acord amb la clàusula X.2 del plec de clàusules administratives
particulars reguladores de la contractació, la Mesa acorda concedir a aquesta empresa un
termini no superior a tres dies hàbils per tal que aporti la documentació requerida.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13.05 hores del
migdia i signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dóna fe.

Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

M. Àngels Planas i Crous

Vist i plau
La presidenta

demés documentació exigida en el plec de clàusules administratives particulars reguladores
de la licitació.


