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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
QUALIFICACIO DOCUMENTACIO PRESENTADA PREVIA ADJUDICACIO 

  
 
Denominació: SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE MINI-PALA PEL 
DEPARTAMENT DE SERVEIS GENERALS. (Exp. 31/2017) 
 
Procediment obert, tramitació ordinària, diversos criteris de selecció de l’adjudicatari  
Preu màxim de licitació: 24.320,67 euros sense IVA, més el 21% d’IVA com partida 
independent (5.107,34 euros). Cost total per a l’Administració:29.428,01 euros IVA inclòs. 
 
Lloc: Secretaria 
Data: 18 de desembre de 2017 
Horari: 12:15 a 12:30 hores 
 
Assistents: 
Presidenta de la Mesa:  
Isabel Febrer Gelabert 
 
Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal. 
 Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal. 
 Juan C. Sagrera Massant, delegat de serveis 
 
Secretària de la Mesa: 
Llucia Vallcaneras Bonet 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
L’objecte de la sessió és procedir a qualificar la documentació presentada per COMPAÑIA 
MAQUINARIA 93 SA que li havia estat requerida acreditativa del compliment dels requisits 
previs a l’adjudicació de subministrament d’un vehicle mini-pala pel departametn de serveis 
generals que s’assenyalen als articles 146.1 i 151.2 del TRLCSP i en el plec de clàusules 
administratives particulars, així com la constitució de la garantia definitiva. 
 
La secretària de la Mesa dona compte que el 18 de desembre de 2017 acabava el termini de 10 
dies hàbils per presentar la documentació prèvia a l’adjudicació requerida al proposat 
adjudicatari  i de la garantia definitiva i que el dia 12 de desembre de 2017 COMPAÑIA 
MAQUINARIA 93 SA va presentar la documentació que consta a la relació per ella certificada 
el 18 de desembre de 2017.  
 
La Mesa per unanimitat acorda: 
 
Requerir al licitador COMPAÑIA MAQUINARIA 93 SA perquè en el termini de 3 dies hàbils a 
comptar a partir de l’endemà del rebut de la notificació que es farà via correu electrònic esmenin 
les deficiències detectades per la Mesa i consistents en: 
 
- Donat que presenta certificat de l’empresa de tenir un número de 119 treballadors en plantilla i 
per tant supera els 50 treballador, haurà d’acreditar que l’empesa compta amb un percentatge 
igual o superior al 2% de treballadors amb discapacitats dins el total de la seva plantilla, en els 
termes i condicions establerts a l’article 42 del Reial Decret legislatiu 1/2013, o en el cas 
d’haver-se optat pel compliment de les mesures alternatives legalment previstes, una còpia de la 
declaració d’excepcionalitat i una declaració del licitador amb les concretes mesures a aquests 
efecte aplicades. 



 
- Haurà d’aportar declaració responsable de no haver-se donat de baixa de l’IAE i presentar el 
darrer rebut o  declaració responsable manifestant que està exempt de l’impost indicant el 
supòsit d’exempció. 
 
La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
La secretària    La presidenta    Els vocals 


