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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I D'OBERTURA DEL SOBRE
NÚMERO 1 RELATIU AL CONTRACTE DELS SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PLA LOCAL
DE L'HABITATGE DEL MUNICIPI DE GIRONA PER AL PERÍODE 2021-2026

Lloc    
Data 
Hora 

Vocals: Sra. M. Àngels Planas i Crous, tinenta d'alcalde regidora d'Hisenda i Règim
Interior que actua com a presidenta
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres de la
Corporació
Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la Corporació
Sra. Gloria Rigau Solé, Interventora de la Corporació
Sr. Jordi Xirgo Tarrés, cap de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial de la
Corporació
Sra. Carme Nova Flores, tècnica de Contractació i Compres que actua com a
secretària

     

:
:

13 de maig de 2021
13:03

Tots els assistents han estat presents a la Sala de Junta de Govern Local, excepte el Sr.
Jordi Xirgo Tarrés, que hi ha assistit per videoconferència.

: Sala de Junta de Govern Local i videoconferència

-

-

-
-
-

-

L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre número 1 de la
licitació del contracte de serveis per a la redacció del Pla Local de l'Habitatge del municipi
de Girona per al període 2021-2026, per un import de licitació de trenta-cinc mil euros
(35.000,00 €) IVA exclòs.

La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret d'Alcaldia Presidència de
composició de la Mesa de Contractació de data 12 de juliol de 2019, i la secretària llegeix
les disposicions legals aplicables, especialment l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP) ; el punt 7 de la Disposició Addicional
Segona de la LCSP i 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- Celobert. Arquitectura, enginyeria i urbanisme SCC, amb NIF F65387177
      2- GMG PLANS I PROJECTES, SLP, amb NIF B63599732

S'ha procedit a l'obertura del sobre número 1 de les proposicions presentades mitjançant
l'eina de Sobre Digital accessible a la plataforma Pixelware i la Mesa procedeix a la
qualificació de la documentació administrativa acreditativa dels requisits previs a què fa
referència l'article 140 de la LCSP, en relació amb l'article 141 de la LCSP i l'article 159.4
c), així com de les altres exigides en el plec de clàusules administratives particulars (PCAP)
reguladores de la licitació.

L'empresa Celobert. Arquitectura, enginyeria i urbanisme SCC, amb NIF F65387177, aporta
integració de solvència amb mitjans externs (annex VI del PCAP) amb declaracions
signades, índex, declaració responsable conforme al model establert a l'annex II del PCAP,
declaració d'adscripció de mitjans personals a l'execució del contracte (model annex VIII del



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

      1- Celobert. Arquitectura, enginyeria i urbanisme SCC, amb NIF F65387177
      2- GMG PLANS I PROJECTES, SLP, amb NIF B63599732

Un cop obert el sobre número 1, la Mesa acorda fer tramesa de les ofertes i de l'expedient
administratiu a la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial, per tal que s'emeti l'informe tècnic de
valoració de les mateixes, que inclou la informació necessària per poder avaluar els criteris
no avaluables mitjançant fòrmules, de conformitat amb el que estableix l'article 157.5 de la
LCSP.

L'obertura del sobre número 2 serà el dia 21 de maig de 2021 a les 13:00 hores.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dona per acabada la reunió, a les 13:13 i signa
aquesta acta juntament amb la secretària, que en dona fe.

Carme Nova Flores

La secretària

M. Àngels Planas i Crous

Vist i plau
La presidenta

PCAP), així com la proposta tècnica que inclou la informació necessària per poder avaluar
segons els criteris NO avaluables mitjançant fórmules de l'apartat 14 de l'annex I del PCAP.

L'empresa GMG PLANS I PROJECTES, SLP, amb NIF B63599732, aporta índex,
declaració responsable conforme al model establert a l'annex II del PCAP, declaració
d'adscripció de mitjans personals a l'execució del contracte (model annex VIII del PCAP),
així com la proposta tècnica que inclou la informació necessària per poder avaluar segons
els criteris NO avaluables mitjançant fórmules de l'apartat 14 de l'annex I del PCAP.

No s'observen defectes ni omissions en la documentació de caràcter general presentada
per les empreses Celobert. Arquitectura, enginyeria i urbanisme SCC i GMG PLANS I
PROJECTES, SLP. La Mesa determina que aquesta s'ajusta als criteris de selecció
establerts en el PCAP, sens perjudici que en cas que alguna de les empreses esmentades
sigui l'adjudicatària, acrediti tots els requisits de capacitat i solvència exigits en la licitació.
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