Acta de la Mesa de contractació de proposta d’adjudicació
Identificació
Títol: Obres aparcament a l’entorn del Centre Municipal d’Educació
Núm. exp.: 17/2021 de Licitacions administratives
REF.: SJ/ah

Lloc: Virtualment a través de la plataforma zoom
Data de la reunió: 19 d’octubre de 2021
Hora inici: 10:15 hores
Hora fi: 10:30 hores

President: Jordi Font Bel, Coordinador d’àmbit de Territori i Espai Públic
Vocals: Gustavo Tapias Sola, interventor i Josep Rovira i Jofre, secretari de l’Ajuntament
Secretària: Sònia Garcia Planella, advocada de serveis jurídics
Desenvolupament de la sessió
1. L’objecte de la sessió és la comprovació de la documentació presentada pel licitador declarat
amb l’oferta amb millor relació qualitat preu per la mesa de contractació celebrada en data 13
d’octubre de 2021 i el compliment dels requisits de capacitat i solvència requerits pel contracte de
les obres d’aparcament a l’entorn del Centre Municipal d’Educació.

3. En data 18 d’octubre de 2021, mitjançant la presentació d’instància genèrica amb número de
registre 2021021226, l’empresa va aportar la documentació requerida i va formalitzar el dipòsit de
la garantia definitiva en mitjançant transferència per import de 10.001,40 €, tal com consta a la carta
de pagament amb número d’operació 320210007585 emesa el dia 16 d’octubre de 2021.
Comprovats els documents presentats relatius a la personalitat jurídica i representació, solvència
tècnica i econòmica i les dades que consten al Ministeri d’Hisenda i la Tresoreria de la Seguretat
Social, justificants d’estar al corrent de les corresponents obligacions, documentació tota ella que ha
quedat incorporada a l’expedient, de conformitat amb el plec de clàusules administratives, els
membres assistents adopten els següents:

Acord
Únic. Proposar a la Junta de govern local l’adjudicació del contracte de les obres d’aparcament a
l’entorn del Centre Municipal d’Educació, a l’empresa GEOCONSTRUCCIONS BEGUR, SL, amb
CIF B55217582 pel preu de 100.014,07€, donat que compleix els requisits de capacitat i solvència
exigits.
Diligència. Els assistents a la reunió signen aquesta acta electrònicament en la data que consta a
les respectives signatures electròniques, per tal de deixar constància de la seva conformitat amb el
contingut de la mateixa.
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Codi per a validació :QUUOT-XU8PX-87NSQ
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/1.

2. En data 15 d’octubre de 2021 es va requerir a l’empresa GEOCONSTRUCCIONS BEGUR, SL,
amb CIF B55217582 per tal que aportés el comprovant d’haver efectuat el dipòsit de la garantia
definitiva, de conformitat amb la clàusula 15 del plec de clàusules administratives particulars.
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Advocat/da
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Secretari/a
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Interventor/a
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