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ACTA DE REUNIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI BANCARI DE
COBRAMENT MITJANÇANT TARGETES DE CRÈDIT O DE DÈBIT PER VIA
TELEMÀTICA A TRAVÉS DE PASSAREL·LA DE PAGAMENT O PER TERMINALS
PUNTS DE VENDA DISPONIBLES A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
Lloc : Sala de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona.
Data : 2 d'agost de 2019
Hora : 13:19
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, que
actual com a vocal i, que actua com a secretària.
- Sr. Vicenç Estanyol Bardera, secretari accidental de la Corporació.
- Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació.
També hi són presents:
La senyora Victòria Vilà Falcón, tècnica del servei de Contractació i Compres.
La senyora Carme Nova Flores, tècnica del servei de Contractació i Compres.
L'objecte de la sessió és la comprovació de la documentació presentada per l'empresa
CAIXABANK SA, amb NIF A08663619, referent als requisits de capacitat i solvència, i
substituït en el seu dia per la presentació del Document Europeu Únic de Contractació
(DEUC), de conformitat amb la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell,
de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.
La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret d'Alcaldia Presidència de
12 de juliol de 2019, i la secretaria llegeix les disposicions legals aplicables, especialment
l'article 326.2.a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic;
l'article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
LCSP.
Analitzada la documentació, referent a la capacitat i solvència presentada per l'empresa per
donar compliment al requeriment a de 18 de juliol del 2019, s'observa que en relació amb la
solvència Técnica, CAIXABANK SA, presenta una declaració responsable en la que
declara que és una entitat referent amb una solvència Técnica contrastada, no obstant, en
l'apartat 10 de l'annex I del PCAP es preveu que la solvència Técnica, s'acreditarà: Amb
una relació dels principals serveis o treballs realitzats, de naturalesa igual o similar als que
constitueixen l'objecte del contracte, efectuats durant els últims tres anys, amb indicació del
seu import, dates i destinatari, públic o privat dels mateixos. Els serveis efectuats
s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest certificat, mitjançant una
declaració de l'empresari. En el seu cas aquests certificats seran comunicats directament a
l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. En qualsevol cas, caldrà presentar una
certificació de bona execució en el que s'acrediti haver executat un servei de
característiques similars o iguals a la naturalesa dels que constitueixen l'objecte del
contracte, l'import anual acumulat dels quals en l'any de més volum d'execució sigui igual o
superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte.
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D'acord amb la clàusula 24 del PCAP, que al regular el tràmit de complimentació de la
documentació prèvia a l'adjudicació recull: " No obstant, sí s'observés que en la
documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s'ha de
comunicar a l'empresa perquè els corregeixi o esmeni en el termini màxim de 3 dies."
En conseqüència, la mesa acorda atorgar un termini de 3 dies a CAIXABANK SA, perquè
aporti la documentació acreditativa de la solvència tècnica en els termes regulats en
l'apartat 10 de l'annex I del PCAP .
Finalitzat l'acte, la Presidència de la Mesa dona per acabada la reunió a les 13:24
hores, de la qual cosa dono fe juntament amb la Secretària.

La presidenta

La secretària

M. Àngels Planas i Crous

Berta Gratacós Cubarsí
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