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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PATRIMONIAL  

RELATIVA A LA CAPACITAT I LA RESTA DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA 

PREVIA A L’ADJUDICACIÓ CORRESPONENT A LA LICITACIÓ PER ADJUDICAR 

L'ARRENDAMENT D’UNA NAU INDUSTRIAL AMB LA FINALITAT DE DESTINAR-

LA A MAGATZEM DEL PATRIMONI HISTÒRIC MUNICIPAL, SOTA LA 

DENOMINACIÓ CENTRE DE CUSTÒDIA I CONSERVACIÓ DE BÉNS CULTURALS 

DE L'ÀREA DE DRETS A LES PERSONES 

 

Lloc: Girona, Sala Renart Primera planta de l’Ajuntament de Girona 

Data:  25 de gener de 2023 

Hora: 14:21 hores 

Assistents: 

Vocals: 

-La Tinenta d'Alcalde de l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior: Sra. Maria Àngels Planas i 

Crous que actua com a presidenta de la mesa 

-La Sra. Joana Colomer Terrades de l’assessora jurídica de Secretaria en substitució 

del secretari de l’Ajuntament de Girona. 

-La interventora de l’Ajuntament de Girona, Sra. Glòria Rigau Solé 

-El cap de patrimoni el Sr. Joan Samper Bustins  

-La cap de servei d'Arts Visuals, Museus i Patrimoni , la Sra. Carme Sais Gruart 

-El cap d’Urbanisme el Sr. Xavier Artés Bosch. 

-El Sr. Jaume Terrades Cama, Tècnic de Patrimoni que actua coma Secretari de la mesa 

La Mesa de Contractació reunida en data 28 de desembre de 2022, va acordar proposar 

l’adjudicació del contracte de referència a l’òrgan de contractació previ requeriment de 

la presentació de la documentació justificativa prèvia a l'adjudicació, d'acord amb allò 

previst en la clàusula 9 del PCAP a l'empresa Robert Mercader S.L., NIF B17036567 

per ser la única l'oferta. 

L'objecte de la sessió és l’anàlisi de la documentació justificativa prèvia a l'adjudicació 

de la licitació per l'adjudicació de l'arrendament d’una nau industrial amb la finalitat de 

destinar-la a magatzem del patrimoni històric municipal, sota la denominació Centre de 

Custòdia i Conservació de Béns Culturals de l'Àrea de Drets a les Persones. 
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Es declara constituïda la Mesa d’acord amb el que disposa l’article 21 del Reial Decret 

817/2009, de 8 de maig, la DA segona punt 7 de la Llei 9/2017, 8 de novembre de 2017, 

de Contractes del Sector Públic per remissió de l’article 113 Real Decreto 1373/2009, 

de 28 de agosto, pel que s’ aprova el Reglament General de la Llei 33/2003, de 3 de 

novembre, del Patrimoni de las Administracions Públiques, i d’acord amb la composició 

establerta en la clàusula 7 del plec de clàusules jurídiques, administratives i 

econòmiques particulars que regeixen la convocatòria. 

Des del servei de patrimoni es va requerir el 3 de gener de 2023 a l'empresa Robert 

Mercader S.L., NIF B17036567, perquè presentés la documentació referent als requisits 

previs a l'adjudicació de conformitat amb la clàusula 9 del plec de clàusules 

administratives particulars reguladores del contracte (capacitat d’obrar, documentació 

acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i 

amb l'Ajuntament de Girona, pòlissa assegurança de continent i de responsabilitat civil) 

Se li va atorgar un termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent a aquell en que 

hagués rebut el requeriment. 

L'empresa Robert Mercader S.L., NIF B17036567, va accedir a la notificació el 10 de 

gener de 2023 i va donar compliment al requeriment esmentat dins el termini establert 

a l'efecte el 16 de gener de 2023 (RE 2023004202 16:52 H) 

A les 14:22h s’incorpora El cap d’Urbanisme el Sr. Xavier Artés Bosch qui se li exposa 

el contingut de la situació de la licitació.  

Analitzada la documentació, la Mesa acorda que s'han complert correctament els 

requisits de la documentació justificativa prèvia a l'adjudicació per part de l'empresa 

Robert Mercader S.L., NIF B17036567 mitjançant l'aportació de la documentació 

recollida a la clàusula 9 del PCAP. Amb la qual cosa es pot procedir, sense més tràmits, 

a l'adjudicació del contracte.  

Finalitzat l’acte, es tanca la sessió a les 14:26h, i s’estén la present acta que signa la 

presidenta la Sra. Ma Àngels Planas i Crous, juntament amb el secretari, que en dóna 

fe. 

 

El secretari       Vist i plau 

        La presidenta 

 

Jaume Terrades Cama     Ma Àngels Planas i Crous 
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