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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ, RELATIVA A L’ADJUDICACIÓ DE 
LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT DE 
GIRONA PER L’ANY 2015  

 
 

Lloc: Sala de Junta de Govern Local  
Data:  14 d’agost de 2015 
Hora: 13:00 hores 

 
Assistents:  
Presidenta:  Sra. Maria Àngels Planas i Crous, tinenta d’alcalde de la Corporació 
Vocals:  - Sr. Eduard Berloso Ferrer, regidor delegat de Serveis Socials, Habitatge i 
Cooperació 

 - Sr. Joan Alcalà Quiñones, regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via Pública 
   - Sr. Pere Albertí Serra, regidor del grup municipal ERC-MES-AM 
  - Sr. Joan Vila Güell, secretari accidental de la Corporació 
   - Sra. Glòria Rigau Solé, viceinterventora de la Corporació  

Secretària: Sra. Maria Rosa Diví Desvilar, funcionària de la Corporació 
 
Hi és present la senyora Sílvia Sancho Beccato, enginyera municipal. 

 
L’objecte de la sessió és sotmetre a la Mesa l’informe sobre la justificació de l’oferta 
presentada per l’empresa RUBAU TARRÉS, S.A.U., que incorria en un supòsit de baixa 
desporporcionada, i proposar l’adjudicació de la contractació de les obres de pavimentació 
de diversos carrers de la ciutat de Girona per l’any 2015, a favor de l’empresa que hagi 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

La Presidència declara constituïda la Mesa, d’acord amb el decret de l’Alcaldia Presidència 
de composició de la Mesa de Contractació de data 25 de juny de 2015, modificat per Decret 
d’Alcaldia de 7 de juliol de 2015, així com de conformitat amb el decret de l’Alcaldia de data 
13 d’agost de 2015, de nomenament de Secretària de la Mesa, i la secretària llegeix les 
disposicions legals aplicables, especialment 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 
(TRLCSP) i l’article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la LCSP. 

 
D’acord amb l’Acta de la Mesa de Contractació de 30 de juliol de 2015, es va acordar 
demanar a l’empresa RUBAU TARRÉS, S.A.U. que justifiqués les condicions relatives a 
l’oferta presentada, la qual incorria en un supòsit de baixa desproporcionada o anormal, i que 
era la que havia obtingut la millor puntuació. 
 
Per Decret de l’Alcaldia de 4 d’agost de 2015 es va acordar donar el tràmit d’audiència per a 
la justificació de l’oferta presentada per l’empresa referida, la qual va aportar la 
documentació requerida dins el termini concedit a l’efecte. 
 
D’acord amb l’informe tècnic de data 13 d’agost de 2015, emès per l’enginyera municipal, la 
senyora Sílvia Sancho Beccato, el qual conclou que l’oferta ha estat degudament justificada 
així com proposa l’adjudicació del contracte a favor l’empresa referida, la Mesa de 
Contractació n’assumeix i aprova el contingut i proposa l’adjudicació de les obres de 
pavimentació de diversos carrers de la ciutat de Girona per l’any 2015 a favor de l’empresa 
RUBAU TARRÉS, S.A.U. per haver presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 



 
   
  

Finalitzat  l'acte,  la  Presidència  de  la  Mesa  dóna  per  acabada  la  reunió a un quart de dues                         
del migdia, de la qual cosa dono fe. 
 
 
 
       Vist i plau 
La Secretària      La Presidenta 
  
 
 
Rosa Diví Desvilar     Maria Àngels Planas i Crous 



 
 


