
 

 

ACTA DE L’OBERTURA DE LES PLIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE DE GESTIÓ 

INDIRECTA, MITJANÇANT CONCESSIÓ, DELS SERVEIS DE LA PISCINA 
MUNICIPAL, BAR I LOCAL ANNEX DE L’AJUNTAMENT D’ESPORLES 

 
 

          Essent les 9.00 hores  del dia 24 de març  de 2015,  a la sala d’actes de 
l’Ajuntament d’Esporles es constitueix la mesa de contractació de la qual 
formen part els següents membres:  
 
President:  Sr. Vicenç Vidal Matas 
Vocals:    
Sr.   Juli Dalmau de la Mata  Representant del PSOE 
Sr. Severiano Quedevo Mora  Grup polític PP 
Sra, Maria Dolores Sureda Trujillo,  Secretaria de la Corporació 
Sr. Pere Joan Trias Oliver   Coordinador esportiu 
Secretaria: Maria Frontera Carbonell, funcionària de la Corporació 
 
    

Es procedeix a comprovar les proposicions rebudes i el número de 
sobres presentats per cada un dels licitadors.  

LICITADORS SOBRE A SOBRE B SOBRE C 
 Gabriel Font Carrascosa  X x x   

Margarita Monterde Planas X x x   

  

A continuació es procedeix a l’obertura del sobre A: “Documentació general” i a 

comprovar que la que a continuació es relaciona es troba dintre del sobre presentat per 

cada licitador. Cada sobre contindrà un índex on de forma ordenada s’adjuntarà la 

documentació següent: 

 

a) Quan es tracti d’un empresari individual, s’ha de presentar el D.N.I o N.I.F. 
 
b) Quan el licitador sigui una persona jurídica, de nacionalitat espanyola, C.I.F. i 
escriptura de constitució (i/o modificació, si pertoca) de l’empresa licitadora, 
degudament adaptada a la llei i inscrita en el Registre Mercantil quan aquest requisit 
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, l’acreditació de la 
capacitat d’obrar es realitzarà mitjançant l’escriptura o el document de constitució, de 
modificació, estatuts o acta fundacional en què es facin constar les normes per les 
quals es regula la seva activitat, inscrits, si n’és el cas, en el corresponent Registre 
oficial. Així mateix, caldrà que la finalitat o activitat de les persones jurídiques tingui 
relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts 
o regles fundacionals i s’acrediti degudament. 
 
- Les empreses no espanyoles nacionals d’estats membres de la Unió Europea hauran 
d’acreditar la seva personalitat jurídica i capacitat per mitjà de la inscripció en els 
registres o la presentació dels certificats que s’indiquen a l’annex I del RLCAP, en els 
termes de l’article 84 de la T.R.L.C.S.P. 
 



 

 

- Les empreses estrangeres no comunitàries hauran d’aportar davant de l’òrgan de 
contractació un informe expedit per la Missió Diplomàtica Permanent o Oficina 
Consular d’Espanya del lloc de domicili de l’empresa, en el qual consti que l’empresa 
gaudeix de la capacitat i l’habilitació suficients segons la seva llei nacional per 
concertar el contracte i que l’Estat de la seva nacionalitat admet la concurrència a la 
contractació pública d’empreses espanyoles en circumstàncies equivalents. 
També han d’acreditar que tenen sucursal oberta a Espanya, designar apoderats o 
representants per a les seves operacions i que estan inscrites en el Registre Mercantil. 
 
- Si diversos empresaris acudeixen a la licitació constituint una unió temporal, cada un 
ha d’acreditar la personalitat i la capacitat i han d’indicar els noms i les circumstàncies 
dels empresaris que la subscriuen, la participació de cada un i també la designació d’un 
representant o apoderat únic. 
 
c) D.N.I. de la persona que tingui poder suficient per obligar-se en nom de la seva 
empresa amb relació al present contracte, mitjançant la seva firma. 
 
d) Quan no firmi la proposició econòmica el titular registral de l’empresa, s’inclourà 
també l’escriptura d’apoderament degudament inscrita, en el seu cas, en el Registre 
Mercantil a favor de la persona que tingui poder suficient per contractar amb l’òrgan 
de contractació corresponent en aquest contracte, validada per la Secretaria de 
l’Ajuntament. 
 
e) Testimoni judicial, certificat administratiu o declaració responsable del licitador, 
signats per qui acrediti poder legal suficient, atorgada davant una autoritat 
administrativa o un organisme professional qualificat, o mitjançant una acta de 
manifestacions davant notari públic, sobre el fet que no es troba inclòs en les causes 
d'incapacitat, incompatibilitat o de prohibició per contractar amb l'Administració 
Pública, previstes en l'art.  60 del T.R.L.C.S.P. 
Aquesta declaració ha d'incloure la manifestació expressa que es troba al corrent del 
compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, la Comunitat Autònoma, 
l’Ajuntament d’Esporles i amb la Seguretat Social, que imposen les disposicions 
vigents, sense perjudici que la justificació acreditativa d'aquest requisit l'hagi de 
presentar, abans de la firma del contracte, l'empresari al favor del qual s'hagi 
d'efectuar aquesta adjudicació. (Annex V) 
 
f) Document acreditatiu de la constitució de la garantia provisional, si s’escau.  
 
g) Documentació que acrediti els requisits de la seva solvència econòmica, financera i 
tècnica o professional. Les empreses que licitin en unió temporal han d'acreditar 
individualment els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 
El fet que el licitador presenti el certificat d'estar inscrit en el Registre de Licitadors i 
Empreses Classificades de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l’eximeix 
d'aportar la documentació relativa a la personalitat i la representació sempre que la 
representació sigui la mateixa que consti en el certificat aportat i, si escau, la 
documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera i tècnica, llevat de la 
documentació específica que s’hagi d’aportar en tot cas. 



 

 

No obstant això, aquest certificat no eximeix d'aportar la declaració responsable del 
licitador de no trobar-se incurs en les prohibicions de contractar previstes a l’art.  60 
del T.R.L.C.S.P., abans esmentat. 
Aquest certificat ha d'anar acompanyat, en tot cas, d'una declaració responsable en 
què el licitador manifesti que les circumstàncies que s’hi reflecteixen no han variat. En 
el cas que resulti adjudicatari, aquesta manifestació s'ha de reiterar en el document en 
què es formalitzi el contracte, sense perjudici que l'òrgan de contractació, si ho estima 
convenient, pugui efectuar una consulta al Registre esmentat 
 
h) Per a les empreses estrangeres, una declaració responsable de sotmetre’s a la 
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les 
incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb 
renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador 
(art. 146, e T.R.L.C.S.P.) 
 
i) En el cas d’unions temporals d’empreses, hauran de presentar un compromís de 
constitució d’aquesta. Cadascun dels empresaris que la componen, haurà d’acreditar la 
seva personalitat i capacitat, indicant els noms i les circumstàncies dels empresaris que 
la subscriuen, la participació de cada un d’ells i la persona o entitat que, durant la 
vigència del contracte, hagi d’exercir la plena representació de tots ells davant l’òrgan 
de contractació. Aquest document haurà de ser signat pels representants de 
cadascuna de les empreses de la UTE. Sense que sigui necessària la seva formalització 
en escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor. 
 
j) Qualsevol altre document que sigui necessari per acreditar el que estableix la 
T.R.L.C.S.P. i el RGLCAP. 

 



 

 

 

 A B C D E F G H I J 
           
Gabriel Font Carrascosa X    X      
Margarita Monterde Planas X    X  X    
           
           
           

           

 

A) DNI empresari individualRepresentació 

B) CIF i escriptura de constitució persona jurídica 

C) DNI respresentant  

D) Escriptura d’apoderament degudament inscrita del signant de la proposició 

E) Declaració responsable article 60 TRLCSP 

F) No cal 

G) Acreditació solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

H) Empresa estrangera 

I) UTE’s 

J) Qualsevol altre document Altres 

 

Models:  Declaració responsable capacitat per a contractar 

     



 

 

En aquest moment la Mesa crida a Gabriel Font per notificar-li que no ha presentat 

l’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, i li atorga un 

termini de tres (3) dies per presentar-lo. El Sr. Font ens indica que d’aqui a mitja hora 

ens portarà la documentació sol·licitada. 

 

S’informa a la Sra. Monterde que a les 10 hores en acte públic es procedirà a l’obertura 

del sobre C. 

 

Els membres de la mesa queden convocats a les 10 hores. 

 

Quan  són les 9.30 hores el Sr. President  aixeca la sessió i jo la 
Secretaria estenc la present acta i en donc fe. 


