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ACTA D’OBERTURA SOBRE A 

A Sant Vicenç de Montalt, el dia 21 d’abril de 2017, a les 10:00 hores, es 
constitueix la Mesa de Valoració nomenada per Decret de l’Alcaldia de data 20 
d’abril de 2017, per a procedir a l’obertura del SOBRE A de la licitació, 
mitjançant procediment obert, de la instal·lació i explotació comercial d’un parc 
aquàtic a la platja de Sant Vicenç de Montalt, per al període 2017-2020. 

 

La mesa de contractació, d’acord amb l’article 320 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, està formada per les següents persones: 

President: L’Alcalde, Miquel Àngel Martínez Camarasa 
 

Vocals: El regidor de gestió econòmica, Amadeu Clofent i Rosique 
  L’arquitecte-tècnic, Lluís Buch Casals 

La secretària interventora accidental, Cristina Marín 
Carcassona. 

 
Secretària: Cristina Romero Pareja, funcionària de la Corporació. 
 

 
El SOBRE A, objecte d’aquesta licitació, haurà de contenir la següent 
documentació, segons la clàusula cinquena del plec de clàusules 
administratives: 

SOBRE A:  

Amb la inscripció següent:  

”DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I REFERÈNCIES TÈCNIQUES” 

Documentació que ha de contenir: 

a) Índex en full separat enunciant numèricament el contingut del sobre. 

b) Aquella que acrediti la personalitat de l’empresari, mitjançant D.N.I. o 
document que el substitueixi. Quan el licitador no actua en nom propi o 
es tracti de societat o persona jurídica, poder notarial per representar a 
la persona o entitat, i l’escriptura de constitució de la societat i en el seu 
cas les seves modificacions o adaptacions. 

c) Declaració expressa d’acceptació d’aquestes bases i de les obligacions 
que s’imposen. 



 

d) Declaració responsable, signada pel licitador o representant legal, si es 
tracta d’una persona jurídica, de no estar incursa en prohibició de 
contractar, de conformitat amb el que preveu l’article 146.1.c) del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

e) Còpia compulsada de l’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques 
corresponents a l’activitat a desenvolupar, o en cas de no estar donat 
d’alta, compromís de fer-ho en el moment de l’adjudicació provisional. 

f) Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions envers 
l’Agència Tributària, en els termes previstos per l’art. 14 del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Contractes de les Administracions Públiques, així com autorització a 
l’Ajuntament per obtenir el certificat corresponent. 

g) Certificat d’estar al corrent de les obligacions envers la Tresoreria de la 
seguretat Social. 

h) Per a les empreses estrangeres la declaració 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 derivar-se 
del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger 
que correspongui al licitador. 

i) En cas de concórrer a la licitació vàries empreses constituint una unió 
temporal, cadascuna haurà d’acreditar la seva personalitat i capacitat tot 
indicant els noms i circumstàncies dels empresaris que subscriuen la 
proposició, la participació de cada empresa en la UTE, Així com 
designar la persona o entitat que durant la vigència del contracte haurà 
d’ostentar davant de l’administració la representació legal de la unió 
temporal d’empreses. 

j) Justificació de la solvència econòmica i financera mitjançant la 
presentació de referències bancàries, d’acord amb l’article 146.1.b) i 
també el 74 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

k) Justificació de la solvència tècnica mitjançant la presentació d’una 
declaració de materials, mitjans humans i professionals, currículum, etc,  
segons determina l’article 146.1.b) i els articles 62 i 64 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic. 



 

l) Declaració jurada del licitador fent constar que, en cas de sortir 
adjudicatari, assumirà totes les responsabilitats que poguessin derivar-
se amb motiu del funcionament de l’activitat, així com ésser al seu càrrec 
tots els accidents que es poguessin produir pel mateix motiu. 

 

Pel que fa a les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya. 

Les empreses inscrites al RELI de la Generalitat de Catalunya, regulat en el 
Decret 107/2005, de 31 de maig, gestionat per la Secretaria Tècnica de la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa, només estan obligades a 
incorporar en el sobre A la següent documentació: 

 Declaració responsable conforme les dades i documents presentats no 
han estat modificats. 

 Indicació d’una adreça de correu electrònic on efectuar les notificacions 
si s’escau, i a més, autorització perquè les notificacions es duguin a 
terme de manera electrònica. Caldrà designar les persones autoritzades 
a rebre notificacions i indicar el correu electrònic on rebre-les. 

 

Dins del termini de presentació de propostes s’han presentat tres ofertes: 

 COMPASS YACHT, SL 

 AUNAR GROUP 2009, SL 

 PLAYA AQUATIC PARK, SL 

 

Les empreses COMPASS YATCH, SL i AUNAR GROUP 2009, SL han 
presentat la documentació correctament. 

En la documentació presentada per l’empresa PLAYA AQUÀTIC SL s’han 
detectat defectes substancials consistents en: 

 

 

 



 

 

Segons el Plec de clàusules cal aportar: 

g) Certificat d’estar al corrent de les obligacions envers la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 

j) Justificació de la solvència econòmica i financera mitjançant la presentació de 
referències bancàries, d’acord amb l’article 146.1.b) i també el 74 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Per acreditar el punt g) l’empresa licitadora aporta una declaració responsable 
conforme s’està al corrent de les obligacions envers la Tresoreria de la 
Seguretat Social, però no aporta certificat que ho acrediti. 

Per acreditar el punt j) aporta una declaració responsable conforme l’empresa 
es solvent econòmica i financerament, però caldrà acreditar-ho mitjançant la 
presentació de referències bancàries. 

 

Aquesta mesa de contractació dóna un termini fins el dimecres dia 26 d’abril de 
2017 a les 14:00 hores per subsanar els defectes substancials detectats en la 
documentació presentada per l’anterior licitador. 

En el cas de no aportar la documentació requerida, s’entendrà per desistit en la 
seva petició. 

El dimecres dia 26 d’abril de 2017, a les 18:30 hores es procedirà a l’obertura 
dels sobres B i C, en acte públic. 

Quan són les 10:26 hores, el President de la Mesa de Valoració dóna per 
acabada la sessió. 

El President        La secretària 


