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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 1 
CORRESPONENT AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER SISTEMA 
RÈNTING AMB OPCIÓ DE COMPRA DE TRES TURISMES, TRANSFORMATS, 
CONDICIONATS I EQUIPATS, PER A ÚS POLICIAL. 
 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local 
Data: 9 de maig de 2016 
Hora: 12:50 hores 
Assistents:  
 
Presidenta:  Sra. Maria Àngels Planas Crous, tinenta d’alcalde de la Corporació 
Vocals: - Sra. Laia Pèlach Saget, regidora del grup municipal CUP 

 - Sra. Míriam Pujola Romero, regidora del grup municipal Ciutadans 
- Sr. Lluís Pau Gratacós, secretari accidental de la corporació 
- Sra. Glòria Rigau Solé, viceinterventora de la corporació 
- Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de Servei de Contractació i Compres, que 
també actua com a secretària 

 
També assisteix el senyor Joan Jou Matamala, inspector de la Policia Municipal 

 
 

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 pel sistema de rènting amb opció de compra 
de tres turismes, transformats, equipats i condicionats, per a ús policial, per un import 
de licitació de cent cinquanta-un mil vuit-cents seixanta-dos euros amb catorze cèntims 
(151.862,14.-€), IVA exclòs. 
 
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 3/2001, 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. 
 
Han participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en 
la forma pertinent: 
 
1.- Autos Iglesias, SL 
2.- Alphabet España Fleet Management 
3.- Banco Santander, SA 
4.- Andacar 2000,SL 
5.- Transtel, SA 
 
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 
dels licitadors, 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 particulars 
reguladores de la licitació. 
 
 



Es comprova que totes les empreses han presentat la declaració responsable (Annex 
2) continguda a la clàusula IX.1.A.2 del plec de clàusules administratives particulars, i 
també consta el domicili de les mateixes, pel que la Mesa declara admeses totes les 
empreses licitadores. 
 
Finalitzat l’acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió a cinc minuts 
per les dues del migdia, i signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dóna 
fe. 
 
 
La secretària      Vist-i-plau 
       La presidenta 
 
 
 
 
 
Berta Gratacós Cubarsí    Maria Àngels Planas Crous 

 


