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Acta de la mesa de contractació per la qualificació de la 
documentació continguda en el sobre únic  
 
 
Exp. núm.: X2019000125 
Nom del contracte: Subministrament de menús del menjador escolar 
Lloc: Sala de plens 
Data de la reunió: 26/11/2019 
Hora inici: 12.00 hores 
Hora fi: 12.30 hores 
 
Hi assisteixen : 
Mercè Bosch Romans, alcaldessa 
Dolors Quintana Cairó, regidora delegada 
Marià Vilarnau Massa, secretari interventor 
Joan Cano Yañez, assessor/a jurídic/a actuant com a secretari/a 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. L'objecte de la sessió és la qualificació de la documentació presentada en el sobre 
únic, corresponent a la documentació administrativa, 
presentat en el procediment de licitació pel subministrament de menús escolars. 
 
2. Tot seguit es fa la qualificació dels documents aportats, dins el termini establert i en 
la forma pertinent, d'acord amb el que assenyala el plec de clàusules administratives 
particulars que regeix aquest procediment, pels contractistes següents: 
 

Nom licitador NIF/CIF 

Carnisseria Joan i Elena SL B-17605478 

 
 
3.- únic corresponent a la 
documentació administrativa, i la mesa comprova les declaracions de responsable 

 
 
 
 
4.- Seguidament es procedeix a la 
documents 
xifres o percentatges, amb el següent resultat: 
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Oferta econòmica Producte ecològic Producte proximitat 

Proposta Punts Proposta Punts Proposta Punts 

4,96 
euros/menú 

60 16  
plats mensuals 

16 30  
plats mensuals 

20 

 
La puntuació total obtinguda és de 96 punts. 
 
A la vista de la documentació examinada els membres assistents adopten els acords 
següents 

Acords  

Primer.- Admetre les següents empreses donat que compleixen amb els requisits 
establerts en el plec de clàusules: 
 
Segon.- Declarar Carnisseria Joan i Elena SL amb CIF/NIF B-17605478, 
com a oferta més avantatjosa pel contracte de subministrament de menús del 
menjador escolar. 
 
Tercer.- Requerir  Carnisseria Joan i Elena SL per tal de que en el termini 
màxim de deu (10) dies hàbils aporti la documentació acreditativa del la seva capacitat 
i solvència, tal i com havia declarat prèviament a través de la declaració responsable 

, amb advertiment de que en cas de no atendre 

la seva oferta. 
 
 
Diligència. Els assistents a la reunió signen aquesta acta electrònicament en la data 
que consta a les respectives signatures electròniques, per tal de deixar constància de 
la seva conformitat amb el contingut de la mateixa. 
 
El secretari   La presidenta 
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Acta de la mesa de comprovació del compliments dels 
requisits de capacitat i solvència del licitador amb la proposta 
més avantatjosa 
 
 
Exp. núm.:X2019000125 
Nom del contracte: Subministrament de menús del menjador escolar 
Lloc: Sala de plens 
Data de la reunió:12/12/2019 
Hora inici: 14.00 hores 
Hora fi: 14.30 hores 
 
Hi assisteixen : 
Mercè Bosch Romans, alcaldessa 
Dolors Quintana Cairó, regidora delegada 
Marià Vilarnau Massa, secretari interventor 
Joan Cano Yañez, assessor/a jurídic/a actuant com a secretari/a 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. L' objecte de la sessió és la comprovació del compliment dels requisits de capacitat i 
solvència del licitador amb la proposta més avantatjosa en relació a qualitat  preu. 
 
2. 
avantatjosa per tal que aportés la documentació acreditativa del la seva capacitat i 
solvència, tal i com havia declarat prèviament a través de la declaració responsable del 

 
 
3. Comprovats els documents justificatius presentats, consistents en: 
 
a) Documents acreditatius de la personalitat jurídica: Els empresaris individuals, còpia 
autèntica del DNI; els empresaris persones jurídiques, l'escriptura o els documents en 
què consti la constitució de l'entitat i els estatuts per que es regeixi, degudament 
inscrits en el Registre Mercantil o en el que correspongui. 
 
La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats 
membres de la Unió Europea s'acreditarà per la seva inscripció en el registre 
procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estan establerts, o per mitjà de la 
presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els termes que s'estableixin 
reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació. 
 
Els altres empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar amb 
informe de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de 
l'Oficina Consular en l'àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa. 
 
b) Documents acreditatius de la representació: Quan la proposició no aparegui firmada 
pels licitadors haurà d'incloure's el poder atorgat a favor de qui o els que subscriguin la 
proposició junt amb una còpia autèntica del Document Nacional d'Identitat del o els 
apoderats. 
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c) Documents acreditatius de la solvència: La solvència econòmica i financera no cal 

brenys. 
 
d) Fiança definitiva per import de 4.284,50 euros 
 
e) empresa està al corrent de les obligacions amb la TGSS i 
AEAT . 
 
Vista la documentació presentada i de conformitat amb el plec de clàusules 
administratives, els membres assistents adopten els acords següents: 

Acords 

 
subministrament de menús del menjador 

escolar Carnisseria Joan i Elena SLpel preu de4,96 euros/menú, IVA 
inclòs, donat que compleix els requisits de capacitat i solvència exigits. 

 
Diligència: Els assistents a la reunió signen aquesta acta electrònicament en la data 
que consta a les respectives signatures electròniques, per tal de deixar constància de 
la seva conformitat amb el contingut de la mateixa. 
 


