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Exp.: 2018040521 - C. 06.115.003

ACTA DE REUNIÓ DE LA MESA REFERET ALS REQUISISTS DE CAPACITAT I
SOLVÈNCIA PER ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE SOCORRISME I
PRIMERS AUXILIS DE LES PISCINES MUNICIPALS DE PALAU, SANTA EUGÈNIA - CAN
GIBERT DEL PLA I PISCINES MUNICIPALS D'ESTIU DE LA ZONA ESPORTIVA DE LA
DEVESA
Lloc : Sala de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona.
Data : 2 d'agost de 2019
Hora : 13:16
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
actua de 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 i Falcón, tècnica del servei de Contractació i Compres.
La senyora Carme Nova Flores, tècnica del servei de Contractació i Compres.
El senyor Jordi Agustí Pelluch, cap de servei d'esports.
L'objecte de la sessió és la comprovació de l'anàlisis del compliment de la capacitat i
solvència de l'empresa EMERGÈNCIES SETMIL SL, amb NIF B57227175.
La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret d'Alcaldia Presidència de
12 de juliol de 2019, i la secretària 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 22.1.a) del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la LCSP.
La mesa reunida el 16 de juliol del 2019, va acordar:
"Analitzada la documentació, es fa la següent observació:
Entre la documentació requerida per l'acreditació de la solvència tècnica, estableix el PCAP
que "el licitador haurà d'acreditar l'execució satisfactòria d'un mínim de tres contractes
durant els 3 anys anteriors (...)".
L'empresa EMERGÈNCIES SETMIL SL aporta, per una banda 2 certificats de l'Institut
Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma com a contractista del servei de vigilants
socorristes de diferents piscines municipals, per l'altra banda, una sol·licitud realitzada a
l'Ajuntament de Girona en data 13/11/2018 ( RE 2018083114 ) en la qual es sol·licitava
certificat de serveis prestats, que constés data, import i servei dels anys 2016, 2017 i 2018.
Com sigui que aquesta sol·licitud no es va tramitar en el seu moment, i s'ha demanat
informe a l'Àrea d'Esports per la seva tramitació. La Mesa acorda que, una vegada emès el
certificat per part de l'Ajuntament, es reunirà novament per l'anàlisis del compliment de la
capacitat i solvència."
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Amb data 29 de juliol del 2019 ha emès certificat en relació amb els serveis prestats per
EMERGÈCNIES SETMIL SL.
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La Mesa, a la vista del certificat indicat, i de la demès documentació aportada per la
mercantil, determina que han estat completats els requisits de capacitat i solvència
requerits mitjançant l'aportació de la documentació recollida ala clàusula 24 del PCAP.
Finalitzat l'acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió a les 13:19 h del
migdia, de la qual cosa dono fe juntament amb la secretària.
La presidenta

La secretària

M. Àngels Planas i Crous

Berta Gratacós Cubarsí

APROVAT

