
09/2017  
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIO 
  
 
Denominació: SUBMINISTRAMENT DE SENYALITZACIÓ VERTICAL DE TRÀNSIT 
PER A LA POLICIA LOCAL (Exp. 08/2017) 
 
Procediment obert, tramitació ordinària, diversos criteris  
 
Despesa màxima anual: 27.685,95 sense IVA, més el 21% d’IVA com partida independent 
(5.814,05 euros). Cost total per a l’Administració: 33.500,00 euros, IVA inclòs, en funcio 
dels preus  unitaris que consten en el PPT 
 
Lloc: Secretaria 
Data: 17 de març de 2017 
Horari: 13:30 a 14:00 hores 
 
Assistents: 
Presidenta de la Mesa:  
Isabel Febrer Gelabert 
 
Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal. 
 Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal. 
 Miquel Perelló Roman, delegat d’interior 
 
Secretària de la Mesa: 
Catalina Rosa Pons Taberner 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
L’objecte de la sessió és la constitució de la mesa i l’obertura del sobre A: documentació 
administrativa i referències per optar al contracte. 
 
La secretària llegeix l’anunci de licitació i les disposicions legals aplicables a l’acte 
administratiu a què es refereix aquest document, i dona compte de les proposicions presentades, 
el detall de la qual és el següent: 
 
PLICA NUM. 1.- Presentada en data 9 de març de 2017 amb els núms. 3503, 3502 de RGE 
(sobres A, B), per la mercantil TECNIVIAL SA amb CIF. A19005966, representada pel Sr. 
Joaquin Izquierdo Matesanz amb DNI núm. 50830372G 
 
PLICA NÚM. 2.- Presentada en data 7 de març de 2017 amb el núm. 3350 de RGE (sobres 
A,B), per la mercantil GRABADOS NAYBOR SA amb NIF A07209075, representada per la 
Sra. Vanessa Bornay Gonzalez amb DNI núm. 43084098S 
 
PLICA NÚM. 3.- Presentada en data 10 de març de 2017 amb els núms. 3532, 3534 de RGE 
(sobres A i B), per la mercantil PROSEÑAL SLU amb NIF B59720987, representada pel Sr. 
Jose Albajés Bruguera amb DNI núm. 37628185R 
 
PLICA NÚM. 4.- Presentada en data 10 de març de 2017 amb el núm. 3537 de RGE (sobres A i 
B), per la mercantil HIEZ SA (HORNIDURAK INSTALAZIOAK ETA ZARBITZUAK SA) 
amb CIF A95764940, representada pel Sr. Carlos Diez Hidalgo amb DNI núm. 51669174L 
 



PLICA NÚM. 5.- Presentada en data 10 de març de 2017 amb el núm. 3539 de RGE (sobres A i 
B), per la mercantil IMESAPI SA amb CIF A28010478, representada pel Sr. Ernesto Serrano 
Játiva amb DNI núm. 07480093X 
 
PLICA NÚM. 6.- Presentada en data 10 de març de 2017 amb el núm. 3541 de RGE (sobres A i 
B), per la mercantil API MOVILIDAD, SA amb CIF A78015880, presentada pel Sr. Luis F. 
Ayres Janeiro amb DNI núm. 02546900H. 
 
PLICA NÚM. 7.- Presentada en data 10 de març de 2017 amb el núm. 3542 de RGE (sobres A i 
B), per la mercantil VIABAL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ SA amb CIF A57302267, 
representada pel Sr. Francisco Garcia Rebollar amb DNI núm. 2213813V 
 
PLICA NÚM. 8.- Presentada en data 13 de març de 2017 amb el núm. 3611 de RGE (sobres A i 
B), per la mercantil OBRAS Y PAVIMENTOS INSULARES SL amb CIF B57065104, 
representada per la Sra. Maria Mercedes Hernández Matas amb DNI núm. 43038369X 
 
PLICA NÚM. 9.- S’ha comunicat per fax en temps i forma (RGE fax: 3629) que la plica ha 
estat presentada a l’oficina de correus per SEROVIAL SL amb CIF B96913579 representada 
pel Sr. Carlos Albelda Selfa amb DNI núm. 20838798Q, i la documentació ha tingut entrada a 
aquesta Corporació el 15 de març de 2017 amb els núms. 3709, 3710 de RGE (sobres A i B) 
 
PLICA NÚM. 10.- S’ha comunicat per fax en temps i forma (RGE fax: 3626) que la plica ha 
estat presentada a l’oficina de correus per DIEZ Y COMPAÑIA SA amb CIF A28022952, 
representada pel Sr. Manuel Maria Arbona Abascal amb DNI núm. 51080833H, i la 
documentació ha tingut entrada a aquesta Corporació el 16 de març de 2017 amb els núms. 
3771, 3772 de RGE (sobres A i B) 
 
La Mesa procedeix a la qualificació de la documentació administrativa de la única plica 
presentada, amb el següent resultat: 
 
1.- TECNIVIAL SA: Aporta la declaració responsable del licitador indicant que compleix les 
condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, que no està incurs en 
causa de prohibició i d’estar al corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, així com  l’adressa de correu electrònic. Manifesta que no està obligat a tenir un nombre 
de treballadors discapacitats igual a superior al 2% sobre el total de la plantilla i que no pertany 
a cap grup empresarial. La Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 
     
2.- GRABADOS NAYBOR SA: Aporta la declaració responsable del licitador indicant que 
compleix les condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, que no està 
incurs en causa de prohibició i d’estar al corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, així com  l’adressa de correu electrònic. Manifesta que no està obligat a tenir 
un nombre de treballadors discapacitats igual a superior al 2% sobre el total de la plantilla. La 
Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 
 
3.- PROSEÑAL SLU: Aporta la declaració responsable del licitador indicant que compleix les 
condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, que no està incurs en 
causa de prohibició i d’estar al corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, així com  l’adressa de correu electrònic. Manifesta que no està obligat a tenir un nombre 
de treballadors discapacitats igual a superior al 2% sobre el total de la plantilla. La Mesa per 
unanimitat acorda la seva admissió. 
 
4.- HIEZ SA (HORNIDURAK INSTALAZIOAK ETA ZARBITZUAK SA): Aporta la 
declaració responsable del licitador indicant que compleix les condicions establertes legalment 
per a contractar amb l’Administració, que no està incurs en causa de prohibició i d’estar al 
corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com  l’adressa de 
correu electrònic. Manifesta que no està obligat a tenir un nombre de treballadors discapacitats 



igual a superior al 2% sobre el total de la plantilla i que pertany a un grup empresarial i indica 
que les empreses del mateix grup Api Movilidad SA, Imesapi, SA i Viabal Manteniment i 
Conservació SA es presenten a aquesta licitació. La Mesa per unanimitat acorda la seva 
admissió. 
 
5.- IMESAPI SA: Aporta la declaració responsable del licitador indicant que compleix les 
condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, que no està incurs en 
causa de prohibició i d’estar al corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, així com  l’adressa de correu electrònic. Declara que té en plantilla un nombre de 
treballadors discapacitats igual o superior al 2% sobre el total de la plantilla i que pertany a un 
grup empresarial i indica que les empreses del mateix grup Api Movilidad SA, Hiez, SA i 
Viabal Manteniment i Conservació SA es presenten a aquesta licitació. La Mesa per unanimitat 
acorda la seva admissió. 
 
6.- API MOVILIDAD, SA: Aporta la declaració responsable del licitador indicant que compleix 
les condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, que no està incurs en 
causa de prohibició i d’estar al corrent amb les seves obligacions tributàries, així com  l’adressa 
de correu electrònic. Declara que té en plantilla un nombre de treballadors discapacitats igual o 
superior al 2% sobre el total de la plantilla plantilla i que pertany a un grup empresarial i indica 
que les empreses del mateix grup Imesapi SA, Hiez SA i Viabal Manteniment i Conservació SA 
es presenten a aquesta licitació. La Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 
 
7.- VIABAL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ SA: Aporta la declaració responsable del 
licitador indicant que compleix les condicions establertes legalment per a contractar amb 
l’Administració, que no està incurs en causa de prohibició i d’estar al corrent amb les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com  l’adressa de correu electrònic. 
Manifesta que no està obligat a tenir un nombre de treballadors discapacitats igual a superior al 
2% sobre el total de la plantilla i que pertany a un grup empresarial i indica que les empreses del 
mateix grup Api Movilidad SA, Imesapi, SA i Hiez SA es presenten a aquesta licitació. La 
Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 
 
8.- OBRAS Y PAVIMENTOS INSULARES SL: Aporta la declaració responsable del licitador 
indicant que compleix les condicions establertes legalment per a contractar amb 
l’Administració, que no està incurs en causa de prohibició i d’estar al corrent amb les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com  l’adressa de correu electrònic. 
Manifesta que no està obligat a tenir un nombre de treballadors discapacitats igual a superior al 
2% sobre el total de la plantilla i que no pertany a cap grup empresarial. La Mesa per unanimitat 
acorda la seva admissió. 
 
9.-  SEROVIAL SL: Aporta la declaració responsable del licitador indicant que compleix les 
condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, que no està incurs en 
causa de prohibició i d’estar al corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, així com  l’adressa de correu electrònic. Declara que té en plantilla un nombre de 
treballadors discapacitats igual o superior al 2% sobre el total de la plantilla. La Mesa per 
unanimitat acorda la seva admissió. 
 
10.- DIEZ Y COMPAÑIA SA: Aporta la declaració responsable del licitador indicant que 
compleix les condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, que no està 
incurs en causa de prohibició i d’estar al corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, així com  l’adressa de correu electrònic. Declara que té en plantilla un nombre 
de treballadors discapacitats igual o superior al 2% sobre el total de la plantilla. La Mesa per 
unanimitat acorda la seva admissió. 
 
La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
La secretària    La presidenta    Els vocals 


