
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Data i hora de la convocatòria sessió: 7 de novembre de 2011, a les 11'45 hores

Hora real inici: 11'50 hores

Hora fi: 12'10 hores

Lloc: Sala reunions Casa Consistorial.

Assistents:

Presidenta:   Marta Felip Torres
         
Vocals: Mercè Castelló Turró, regidora
                     Carles Pigem Ramis, interventor municipal
       Fernando González Cebrián, secretari general

      Marta Torras Pastor
                     Dolors Sácera García
 
Secretària de la Mesa: Maria Geli i Anglada.

1er.-Obertura dels sobres 1 i 2 del contracte de la Concessió demanial de l'ús privatiu d'una 
parcel·la  municipal  situada  a  Vilatenim  sud  (carretera  C-260)  per  a  la  construcció  i 
explotació d'un centre d'ensenyament de titularitat privada. 

La secretària certifica que la única plica presentada ho ha estat per Montessori Empordà, S.L.
La mesa en sessió no pública procedeix a obrir el sobre n. 1 presentat pels licitadors. 

El resultat de l'obertura és el següent, i la secretària certifica mitjançant la present acta la 
documentació que conté:

-Índex.
- Tarja d'identificació fiscal de la societat.
- Declaració responsable de vigència de poders.
- Còpia legitimada del DNI de la sra. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Informe bancari.
- Declaració responsable sobre no concurrència de prohibicions per a contractar.
- Diligència de bastanteig de poders.
-  Fotocòpia  compulsada  d'escriptura  de  constitució  de  societat,  Notaria  Francesc  Consegal 
García, de 10-10-2011, n. protocol 1.864.
- Fotocòpia compulsada de l'escriptura de nomenament de càrrec, idem Notaria, de 25-10-2011, 
n. protocol 1.988.
-  Fotocòpia  compulsada  de  l'escriptura  d'esmena,  idem Notaria,  de  25-10-2011,  n.  protocol 
1.987.

La secretària llegeix el contingut del plec pel que fa a la documentació que es demanava, en 
concret, el relatiu a l'informe bancari i llegeix també l'informe presentat a fi que la Mesa acordi 
si considera suficient dit informe pel que fa a solvència econòmica.

La mesa acorda admetre el licitador.
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A continuació  es  passa  a  fer  l'acte  públic  d'obertura  del  sobre  2,  assistint  a  dita  obertura  la 
representant del licitador sra. XXXXXXXXXXXXXXXXX, així com els srs. XXXXXXXXXXXXXXXX i 
XXXXXXXXXXXXXXX,  soci fundadodr el primer i  secretària del Consell  d'administració de dita 
mesa la segona.

El contingut del sobre 2 és el següent:
- Índex.
- Resum en el que consta pressupost estimat de les obres de 8.130.791,01 €, termini de 6 mesos 
subfase 1a (2012) i  4 mesos 1b (2013), 18 mesos Fase 2 (2014) i 12 mesos Fase 3 (2016), relació  
de recursos tècnics, humans i materials, i plànol espai de reserva CAM-1. Els anys indicats són 
d'inici.
-  Fotocòpia  d'un  document  titulat  "Autorització  del  projecte  de  nou  centre",  que  és  una 
sol.licitud  de  30  setembre  2011,  dirigida  al  Director  Gral.  de  Centres  Concertats  i  Centres 
privats,  sense  segell  d'entrada,  junt  amb  fotocòpia  d'un  escrit  adreçat  al  Departament 
d'Ensenyament manfiestant que demanen que es deixi sense efecte una esolució de 22 setembre 
2010,  per  la  que  s'aprovava  l'anterior  projecte  de  centre  i  es  tramiti  autorització  del  nou 
projecte que presenten.
- Projecte bàsic.
- Proposta tècnica relativa a la gestió i explotació del servei educatiu.

La secretària de la Mesa informa que el contingut del sobre 2 passarà a un Comité d'experts, que 
en farà  la  valoració  d'acord  amb el  Plec  de  clàusules  i  que una vegada que s'hagi  fet  dita 
valoració es farà l'acte públic d'obertura del sobre 3, la data de la qual es comunicarà a la  
societat licitadora.

La Mesa demana als assistents si tenen alguna cosa a observar i el sr. XXXXXXXXXXXXX pregunta 
si li poden dir en quina data estarà fet l'informe del Comitè d'experts. La secretària manifesta 
que no li pot precisar.

2on.- Assumptes urgents

No es presenten assumptes urgents.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.

La Presidenta,                         La secretària,

Marta Felip i Torres Mariona Geli i Anglada
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