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Data
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Assistents: Sra. M. Àngels Planas i Crous, regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior,
que actua com a presidenta.
Sr. Joan Alcalà i Quiñones, regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i
Via Pública de la Corporació.
Sr. Pere Alberti Serra, suplent del portaveu del grup municipal ERC-MES-AM
de la Corporació.
Sr. Josep Aleix Comas Herrera, Cap de l'Oficina tècnica d'Enginyeria de la
Corporació.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres,
també, que actua com a secretària.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació.
Sr. Vicenç Estanyol Bardera, secretari accidental de la Corporació.
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També hi assiteix: 
-Sra. Elisabet Sureda Costa, tècnica del servei de Contractació i Compres.

: Sala de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona.
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ACTA  DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A LA COMPROVACIÓ DEL
COMPLIMENT DELS REQUISITS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA DE LA
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PONT DEL DIMONI, ENTRE ELS CARRERS
MARE DE DÉU DELS ÀNGELS I EL CARRER MASSANA, A SANTA EUGÈNIA

L'objecte  de  la  sessió  és la comprovació de la documentació presentada per l'empresa
SALVADOR SERRA, SA, referent a l'esmena de la documentació que acredita la solvència
tècnica relativa a la contractació de les obres del Pont del Dimoni , entre els carrers Mare
de Déu dels Àngels i el carrer Massana, a Santa Eugènia, i que va ser substituïda en el seu
dia per la declaració responsable (annex II), regulada a l'article 146.4 del TRLCSP.

La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret d'Alcaldia Presidència de
31 d'octubre de 2017, i el secretari 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 i d'acord amb l'informe emès pel Cap de l'Oficina tècnica
d'Enginyeria, el senyor Aleix Comas Herrera, en data 22 de gener de 2018, el qual
s'assumeix en la seva totalitat, la Mesa acorda que han estat completats els requisits de
capacitat i solvència requerits mitjançant l'aportació de la documentació recollida a la
clàusula XIII.A 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 les 13:20h,
de la qual cosa dono fe.



Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

M. Àngels Planas i Crous

La presidenta


