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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I D'OBERTURA DEL SOBRE
NÚMERO 1 RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS
APARELLS ELEVADORS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA

Lloc : Sala de Junta de Govern Local
Data : 9 de setembre de 2019
Hora : 13:09
Vocals: - Sra. M. Àngels Planas i Crous, tinenta d'alcalde regidora d'Hisenda i Règim
Interior, que actua com a Presidenta.
- Sr. Lluís Pau Gratacós, vicesecretari general de la Corporació
- Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació
- Sra. Victoria Vila Falcon, tècnica de Contractació i Compres, que actua com a
vocal i Secretària
També hi són presents:
La senyora Carme Nova Flores, tècnica del servei de Contractació i Compres.
L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre número 1 de la
licitació relativa a la contractació mixta del servei de manteniment dels aparells elevadors
municipals de l'Ajuntament de Girona, per un pressupost base de licitació 109.700,00€
(cent nou mil set-cents euros) IVA exclòs.
La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'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 Adicional
Segona de la LCSP i l'article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la LCSP.
Ha participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la
forma pertinent:
1.- ASCENSORS GIRONA S.A., amb NIF A17073164
2.- ASCENSORES SERRA S.A., amb NIF A17034364
3.- SCHINDLER SA, amb NIF A50001726
4.- THYSSENKRUPP ELEVADORES, SL, amb NIF B46001897
Tot seguit, la presidència ordena l'obertura del sobre número 1 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, així com de la demés exigida en el plec de clàusules
administratives particulars reguladores de la licitació.
L'empresa ASCENSORS GIRONA, SA aporta, entre altra documentació, índex de la
documentació presentada, el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) i declaració
responsable relativa al compliment de l'obligació de comptar amb un 2% de treballadors
amb discapacitat i del compliment de les obligacions establertes en matèria laboral, social i
d'igualtat entre homes i dones (ANNEX VI) i declaració responsable de pertanyer a grup
empresarial.
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L'empresa ASCENSORES SERRA SA aporta, entre altra documentació, índex de la
documentació presentada, el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) i declaració
responsable relativa al compliment de l'obligació de comptar amb un 2% de treballadors
amb discapacitat i del compliment de les obligacions establertes en matèria laboral, social i
d'igualtat entre homes i dones (ANNEX VI).
L'empresa SCHINDLER, SA aporta, entre altra documentació, índex de la documentació
presentada, declaració responsable relativa a la capacitat i personalitat, però no el
Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), declaració responsable de pertànyer a
Grup empresarial i declaració responsable d'acreditació de tenir a la plantilla un número
de treballadors discapacitats no inferior al 2 % , però falta declaració relativa al compliment
de les obligacions establertes en matèria laboral, social i d'igualtat entre homes i dones
(ANNEX VI).
Es comprova per part del servei de Contractació i Compres que està inscrita en el ROLECE
i degudament clasificada en els termes requerits en el PCAP.
Falta:
- Complimentar el Document Europeu Únic de Contractació ( DEUC) , degudament
emplenat i especificant la seva inscripció deguda en el ROLECE, així com que que té la
deguda clasificació empresarial exigida en l'apartat 10 de l'Annex I del PCAP.
- Declaració responsable relativa al compliment de l'obligació de comptar amb un 2% de
treballadors amb discapacitat i del compliment de les obligacions establertes en matèria
laboral, social i d'igualtat entre homes i dones (ANNEX VI del PCAP), degudament
complimentada.
L'empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES, SL, aporta, entre altra documentació, índex
de la documentació presentada, el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC),
declaració responsable relativa al compliment de l'obligació de comptar amb un 2% de
treballadors amb discapacitat i del compliment de les obligacions establertes en matèria
laboral, social i d'igualtat entre homes i dones (ANNEX VI).
En conseqüència, i d'acord amb la clàusula 24 del Plec de clàusules jurídicoadministratives
i econòmiques particulars reguladores de la contractació, la Mesa acorda concedir, a
l'empresa que es relaciona a continuació, un termini no superior a tres dies per tal que
esmeni els següents defectes i omissions:
-SCHINDLER SA, amb NIF A50001726
- Complimentar el Document Europeu Únic de Contractació ( DEUC) degudament
emplenat.
- Declaració responsable relativa al compliment de l'obligació de comptar amb un 2% de
treballadors amb discapacitat i del compliment de les obligacions establertes en matèria
laboral, social i d'igualtat entre homes i dones (ANNEX VI del PCAP), degudament
complimentada.
Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:11 h del
migdia i signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dóna fe.

APROVAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Altres: Acta constitució mesa de data 09/09
/19 (versió 2)

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: 19M30-HPWLT-LMI5L
Data d'emissió: 13 de septiembre de 2019 a les 8:11:44
Pàgina 3 de 3

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4611607 19M30-HPWLT-LMI5L CB7B8272C94DEEE5612BB8B24E7B490DFF626146) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

DOC_ID: 7939251
ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Contractació i Compres de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 09/09/2019 14:31
2.- Tinenta d'alcalde regidora de l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior de AJUNTAMENT DE GIRONA
.Signat 12/09/2019 11:43

La secretària

Vist i plau
La presidenta

Victoria Vila Falcon

M. Àngels Planas i Crous

APROVAT

