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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I D'OBERTURA DEL
SOBRE NÚMERO 1 RELATIVA A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL PAVELLÓ
ESPORTIU PAV-2 FASE 1 A L'ESCOLA CASSIÀ COSTAL
     

:
:

10 d'abril de 2017

També hi és present el senyor Joaquim Roura Poch, arquitecte municipal.

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 construcció del Pavelló esportiu PAV-2 FASE 1 a
l'escola Cassià Costal, per un import de licitació de 813.409,79€ (vuit-cents tretze mil
quatre-cents nou euros amb setanta-nou 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.- M I J GRUAS SA
      2.- RUBAU TARRES, SAU, amb NIF A17018813
      3.- SERVEI INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES EMPORDÀ, SL, amb NIF B17613563
      4.- TOP PROYECTOS Y CONTARTAS SL
      5.- CONSTRUCCIONS JAEN VALLES SL
      6.- TERRA ELVIRA SL
      7.- EDIFISA ENTER SL
      8.- ARGON INFORMATICA, SA, amb NIF A17154006
      9.- GRUPO TECNO-CONRAD, SL, amb NIF B65798282

- 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.
Sr. Xavier Artés Bosch, cap d'Urbanisme de la Corporació.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres de la
Corporació.
Sr. Vicenç Estanyol Bardera, secretari delegat de la Corporació.
Sra. Gloria Rigau Solé, viceinterventora de la Corporació.

-

-
-

-
-

Sra. Elisabet Sureda Costa, tècnica de Contractació i Compres de la
Corporació.

- Secretària:

- Presidenta



     10.- ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL, amb NIF B65675365

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.

JiM GRUAS, SA aporta el RELI i la declaració responsable de vigència de les dades, la
declaració de tenir a la seva plantilla personal discapacitat o en situació d'exclusió social, la
declaració relativa a la part del contracte que el licitador té previst subcontractar i la
declaració relativa a no pertànyer a cap grup empresarial i assenyala la bústia de correu
electrònic on efectuar notificacions.

RUBAU TARRÉS, SAU aporta el RELI i la declaració responsable de vigència de les
dades, la declaració responsable del licitador indicant que compleix amb les condicions
establertes legalment per contractar amb l'Administració- l'Annex II, la declaració relativa a
la part del contracte que el licitador té previst subcontractar i assenyala la bústia de correu
electrònic on efectuar notificacions.

SERVEI INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES EMPORDÀ, SL (SEITEC) aporta la declaració
subscrita per l'empresari de no estar incurs en prohibició de contractar amb l'Administració
- l'Annex I, la declaració del licitador indicant que compleix amb les condicions establertes
legalment per contractar amb l'Administració - l'Annex II, declaració de la vigència de les
dades del RELI, declaració de no pertànyer a cap grup empresarial, la classificació
empresarial, l'organigrama de l'empresa i assenyala la bústia de correu electrònic on
efectuar notificacions.

TOP PROYECTOS Y CONTARTAS SL aporta el RELi i la declaració de vigència de les
seves dades, la declaració relativa a la part del contracte que el licitador té previst
subcontractar i assenyala la bústia de correu electrònic on efectuar notificacions.

CONSTRUCCIONS JAEN VALLES SL aporta el RELI i la declaració de vigència de les
seves dades i assenyala la bústia de correu electrònic on efectuar notificacions.

TERRA ELVIRA SL aporta el certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Licitadors de
l'Estat i una declaració responsable de no estar incórrer en prohibició de contractar amb
l'Administració incompleta.

EDIFISA ENTER SL aporta el RELI i la declaració de vigència de les seves dades.

ARGON INFORMATICA, SA aporta el RELI i la declaració de vigència de les seves dades,
la classificació  empresarial, la declaració del licitador indicant que compleix amb les
condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració - l'Annex II, la
declaració de tenir a la seva plantilla personal discapacitat o en situació d'exclusió social, la
declaració relativa a la part del contracte que el licitador té previst subcontractar i assenyala
la bústia de correu electrònic on efectuar notificacions.

GRUPO TECNO-CONRAD, SL, aporta entre d'altres el RELI i la declaració de vigència de
les seves dades, la declaració del licitador indicant que compleix amb les condicions
establertes legalment per contractar amb l'Administració - l'Annex II, la classificació
empresarial i assenyala la bústia de correu electrònic on efectuar notificacions.



Elisabet Sureda Costa

La secretària

M. Àngels Planas i Crous

Vist i plau
La presidenta

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL aporta el RELI i la declaració de vigència de les seves
dades, la declaració subscrita per l'empresari de no estar incurs en prohibició de contractar
amb l'Administració - l'Annex I, la declaració del licitador indicant que compleix amb les
condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració - l'Annex II, la
declaració de tenir a la seva plantilla personal discapacitat o en situació d'exclusió social i
assenyala la bústia de correu electrònic on efectuar notificacions.

En conseqüència, i d'acord amb la clàusula XIV.A) del Plec de clàusules
jurídicoadministratives i econòmiques particulars reguladores de la contractació, la Mesa
acorda concedir, a les empreses que es relacionen a continuació, un termini que no superi
el moment d'obertura del sobre núm. 2 per tal que esmenin els següents defectes i
omissions:

SERVEI INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES EMPORDÀ, SL (SEITEC), EDIFISA ENTER SL,
GRUPO TECNO-CONRAD, SL i ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL cal que aportin la
declaració relativa a la part del contracte que el licitador té previst subcontractar

CONSTRUCCIONS JAEN VALLES SL cal que aporti la declaració relativa a la part del
contracte que el licitador té previst subcontractar i la classificació empresarial, la qual pot
substituir-se per la declaració del licitador indicant que compleix amb les condicions
establertes legalment per contractar amb l'Administració -l'Annex II. 

TERRA ELVIRA SL cal que aporti la declaració relativa a la part del contracte que el
licitador té previst subcontractar i l'escriptura de representació corresponent al NIF, la qual
pot substituir-se per la declaració del licitador indicant que compleix amb les condicions
establertes legalment per contractar amb l'Administració -l'Annex II.  

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:20h del
migdia i signa aquesta acta juntament amb , que en dóna fe.


