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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 DE LES
COBERTES I ALTRES SISTEMES DE DRENATGE PLUVIAL EN ELS EQUIPAMENTS
MUNICIPALS, AIXÍ COM DEL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL NECESSARI

Lloc : Sala de Junta de Govern Local
Data : 28 d'octubre de 2019
Hora : 13:00
Vocals: - Sra. Marta Sureda Xifre, regidora delegada de Mobilitat i Via Pública
- Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres, que
actua com a vocal i,
- Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació
- Sr. Lluís Pau Gratacós, secretari accidental de la Corporació
També hi són presents:
- La senyora Agnès Clà Cubillas, tècnica del servei de Contractació i Compres.
- La senyora Carme Nova Flores, tècnica del servei de Contractació i Compres.
- La senyora Victòria Vilà i Falcón, 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 del contracte de contractació mixta del servei de manteniment de les cobertes i
altres sistemes de drenatge pluvial en els equipaments municipals, així com del
subministrament del material necessari per a dur-ne a terme el manteniment, per un
pressupost de licitació de 525.006,50€ (cinc-cents vint-i-cinc mil sis euros amb cinquanta
cèntims) IVA exclòs.
La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret d'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 Addicional
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.- COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU, amb NIF A60470127
S'ha procedit a l'obertura del sobre número 1 de la proposició presentada mitjançant l'eina
de Sobre Digital accessible a la plataforma de serveis de Contractació Pública 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 COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU aporta, entre altra
documentació, el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) i el compromís
d'adscripció a l'execució del contracte dels mitjans personals i materials requerits.
S'observa, en aquets 2 documents, que la identificació del títol de l'expedient és incorrecte.
També aporta, degudament complimentada, la declaració responsable relativa al
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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), declaració de grup empresarial i una adreça electrònica a efectes de
notificacions.
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:
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU, amb NIF A60470127
- Complimentar el Document Europeu Únic de Contractació ( DEUC) identificant
degudament el títol l'expedient
- Compromís d'adscripció a l'execució del contracte dels mitjans personals i materials
requerits, identificant degudament el títol l'expedient.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:05 h del
migdia i signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dóna fe.
La secretària

Vist i plau
La presidenta

Berta Gratacós Cubarsí

Marta Sureda Xifre
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