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 A N U N C I

La Mesa de contractació en data 16 d'octubre de 2014, a la vista de la documentació 
presentada, i de conformitat al previst a la clàusula 16 del PCAP acordà requerir a les 
mercantils  ACCIONA  SERVICIOS  URBANOS,  S.L,  VALORIZA  SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES,  S.A,  GBI  SERVEIS,  S.A.U  i  UTE  AUDECA S.L.U.  I  STV 
GESTIÓN,  S.L perquè  en  el  termini  de  tres  dies  hàbils  subsanin  les  deficiències 
observades que es relacionen a continuació:

- ACCIONA SERVICIOS URBANOS S.L
Conforme  preveu  la  clàusula  14.1.1.6  f)  del  PCAP,  aportació  de  declaració 
responsable, en cas de resultar adjudicatari, del compliment amb l'obligació de tenir 
empleats  durant  la  vigència  del  contracte,  al  menys  d'un  dos  per  cent  (2%)  de 
treballadors/es amb minusvalidesa si la plantilla de l'empresa aconsegueix un número 
de 50 o més treballadors/es, d'acord amb el artícle 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril,  
d'Integració Social de Minusvàlids o, en el seu cas, l'obligació de adoptar les mesures 
alternatives desenvolupades reglamentàriament pel Reial Decret 27/2000, de 14 de 
gener, de conformitat amb l'Annex VI del PCAP degudament signada.

Conforme preveu la clàusula 9 del PCAP, aportació declaració d'entitats financeres que 
especifiquen expressament que el licitador posseeix solvència econòmica i financera 
pròpia o creditícia per a complir amb les obligacions derivades del contracte al qual 
licita, conforme a l'annex IV del plec de clàusules administratives

- VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.
Conforme preveu la clàusula 9 del PCAP, aportació de l'acreditació de la comunicació 
previa a l'inici d'activitats regulada a la Llei 22/2011 de 29 de juliol de residus i sols  
contaminats. 

-GBI SERVEIS, S.A.U
Conforme  preveu  la  clàusula  9  del  PCAP,  acreditació  mitjantçant  l'aportació  dels 
corresponents  certificats,  de  que  s'ha  gestionat,  de  forma  continuada,  algun  dels 
serveis requerits, en els tres anys inmediatament anteriors a la data de finalització del 
termini de presentació d'ofertes, per un import mínim acumulat durant els 3 anys de 
19.500,000 d'Euros ( iva inclos ).

-UTE AUDECA S.L.U. I STV GESTIÓN, S.L
Conforme  preveu  la  clàusula  9  del  PCAP,  acreditació  mitjantçant  l'aportació  dels 
corresponents  certificats,  de  que  s'ha  gestionat,  de  forma  continuada,  algun  dels 
serveis requerits, en els tres anys inmediatament anteriors a la data de finalització del 
termini de presentació d'ofertes, per un import mínim acumulat durant els 3 anys de 
19.500,000 d'Euros ( iva inclos ).  

 



 

El  termini  per  a la subsanació de deficiències,  finalitzarà el  proper dijous 23 
d’octubre de 2013 a les 14.00 hores. 

La presentació dels documents de subsanació haurà d’anar acompanyada d’un 
escrit  de  remissió  en  el  que  es  farà  constar  amb detall  els  documents  que 
s’aporten  i  s’haurà  de  presentar  en  el  Registre  General  de  l’Ajuntament 
d’Eivissa. 

Eivissa.

LA PRESIDENTA DE LA MESA
(document signat electrònicament al marge)
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