
BG/irc
Exp.: 2017013289 - C. 06.115.001

Lloc        
Data 
Hora 

Assistents: 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I D'OBERTURA DEL
SOBRE NÚMERO 1 DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT, PER A OFICINES
MUNICIPALS, DE L'EDIFICI DE LA CENTRAL DEL MOLÍ
     

:
:

3 de juliol de 2017

També hi són presents:
- Sr. Pere Albertí Serra, regidor del grup municipal ERC-MES-AM
- Sra. Carme Nova Flores, tècnica adscrita al Servei de Contractació i Compres

13:10

: Sala de Junta de Govern Local

L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre número 1 de la
licitació del contracte de les obres de condicionament, per a oficines municipals, de l'edifici
de la Central del Molí, per un import de licitació de 1.029.434,45€ (un milió vint-i-nou mil
quatre-cents trenta-quatre euros amb quaranta-cinc 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 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.- CONSTRUCCIONS BUSQUETS VILOBI SLU, amb NIF B17873696
      2.- ARCADI PLA, SA., amb NIF A17022344
      3.- UTE CONSTRUCCIONS GENERALS SL - INSTAL·LACIONS CAPEL SL
      4.- RUBAU TARRES, SAU, amb NIF A17018813
      5.- ARGON INFORMATICA, SA, amb NIF A17154006
      6.- UTE: GICSA - IPV
      7.- COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SA, amb NIF A60470127

- Vocals:  

Sra. M. Àngels Planas i Crous, tinenta d'alcalde regidora d'Hisenda i Règim
Interior de la Corporació.

Sr. Joan Alcalà i Quiñones, tinent d'alcalde d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i
Via Pública de la Corporació.
Sra. Maria Mercè Roca Perich, portaveu del grup municipal ERC-MES-AM de
la Corporació.
Sr. Carles Lloret Nadal, cap de servei de Projectes i Obres de la Corporació.
Sr. Vicenç Estanyol Bardera, secretari delegat de la Corporació.
Sra. Gloria Rigau Solé, viceinterventora de la Corporació.

-

-

-
-
-

Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres de la
Corporació.

- Secretària:

- Presidenta



      8.- XAVIER ALSINA, SA, amb NIF A17228131

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.

L'empresa CONSTRUCCIONS BUSQUETS VILOBI SLU aporta el certificat d'inscripció en
el Registre d'Empreses Acreditades (REA), la classificació empresarial, l'Annex I
(declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar amb l'Administració),
la declaració de la part del contracte que té previst subcontractar i assenyala la bústia de
correu electrònic on efectuar notificiacions, domicili i telèfon.

L'empresa ARCADI PLA, SA aporta l'escriptura de constitució de la societat amb el CIF de
l'empresa, escriptura de poders i el DNI de l'apoderada, l'Annex I (declaració responsable
de no estar incurs en prohibició de contractar amb l'Administració), la classificació
empresarial i el certificat de vigència de la mateixa, la declaració de tenir en plantilla
personal discapacitat,  la declaració de la part del contracte que té previst subcontractar i
assenyala la bústia de correu electrònic on efectuar notificiacions, domicili i telèfon.

La UTE CONSTRUCCIONS GENERALS SL - INSTAL·LACIONS CAPEL SL aporta la
declaració de compromís de constituir-se en UTE en cas de resultar adjudicataris, l'Annex II
(declaració responsable del licitador indicant que compleix amb les condicions establertes
legalment per contractar amb l'Administració) però no indica el contracte al qual pertany, la
classificació empresarial, el certificat del RELI i la declaració de vigència de les dades que
hi conté, la declaració de la part del contracte que té previst subcontractar i assenyala la
bústia de correu electrònic on efectuar notificiacions, domicili i telèfon.

L'empresa RUBAU TARRES, SAU, aporta l'Annex I (declaració responsable de no estar
incurs en prohibició de contractar amb l'Administració),  l'Annex II (declaració responsable
del licitador indicant que compleix amb les condicions establertes legalment per contractar
amb l'Administració),el certificat del RELI i la declaració de vigència de les dades que hi
conté, la declaració de la part del contracte que té previst subcontractar i assenyala la
bústia de correu electrònic on efectuar notificiacions, domicili i telèfon.

L'empresa ARGON INFORMATICA, SA aporta la declaració de vigència de les dades del
RELI, l'Annex I (declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar amb
l'Administració), els certificats d'estar al corrent de les obligacions Tributàries i de la
Seguretat Social, la classificació empresarial, l'Annex II (declaració responsable del licitador
indicant que compleix amb les condicions establertes legalment per contractar amb
l'Administració), la declaració de tenir en plantilla personal discapacitat, la declaració de la
part del contracte que té previst subcontractar i assenyala la bústia de correu electrònic on
efectuar notificiacions, domicili i telèfon.

La UTE GICSA - IPV aporta la declaració de compromís de de constituir-se en UTE en cas
de resultar adjudicataris, l'Annex I (declaració responsable de no estar incurs en prohibició
de contractar amb l'Administració), l'Annex II (declaració responsable del licitador indicant
que compleix amb les condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració),
la declaració de no pertànyer a cap grup empresarial, la declaració de la part del contracte
que té previst subcontractar i assenyala la bústia de correu electrònic on efectuar
notificiacions, domicili i telèfon.



Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

M. Àngels Planas i Crous

Vist i plau
La presidenta

L'empresa COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SA, aporta l'Annex II (declaració
responsable del licitador indicant que compleix amb les condicions establertes legalment
per contractar amb l'Administració), el certificat del RELI i la declaració de vigència de les
dades que hi conté, la declaració de la part del contracte que té previst subcontractar, la
declaració de tenir en plantilla personal discapacitat, la declaració del grup empresarial al
que pertany i assenyala la bústia de correu electrònic on efectuar notificiacions, domicili i
telèfon.

L'empresa XAVIER ALSINA, SA aporta l'Annex II (declaració responsable del licitador
indicant que compleix amb les condicions establertes legalment per contractar amb
l'Administració), el certificat del RELI i la declaració de vigència de les dades que hi conté,
l'Annex I (declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar amb
l'Administració), la declaració de tenir en plantilla personal discapacitat, la declaració de  no
pertànyer a cap grup empresarial i assenyala la bústia de correu electrònic on efectuar
notificiacions, domicili i telèfon.

En conseqüència i d'acord amb la clàusula XVII.2 del Plec de clàusules
jurídicoadministratives i econòmiques particulars reguladores de la contractació, la Mesa
acorda concedir, a les següents empreses un termini no superior a tres dies hàbils per tal
que esmenin els següents defectes i omissions:

- L'empresa CONSTRUCCIONS BUSQUETS VILOBI SLU: els documents acreditatius de
la personalitat jurídica i de representació recollits en les clàsules XIV.A.1 i XIV.A.2 del
PCAP
 
- La UTE CONSTRUO - INSTAL·LACIONS CAPEL, SL: el model de la declaració
responsable del licitador indicant que compleix amb les condicions establertes legalment
per contractar amb l'Administració (AnnexII) indicant el contracte o el número d'expedient
de la contractació a la qual es presenten o en el seu defecte la documentació acreditativa
dels requisits de capacitat i solvència de les dues empreses que es presenten en UTE.

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


