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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ EN LA QUE SE SOTMET A 
CONSIDERACIÓ DE LA MESA L’ESCRIT I DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER 
PASH Y CIA, SAU EN EL TRÀMIT DEL REQUERIMENT DE L’ARTICLE 151.2 
TRLCSP EN EL MARC DE LA LICITACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA AUTOMÀTIC DE MESURA (SAM) D’EMISSIONS DE 
XEMENEIA PER A LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA DE RESIDUS 
DE CAMPDORÀ.  

 
 

 
Lloc: Sala Diumé 
Data: 12 de novembre del 2015 
Hora: 13:20 hores  
 
Assistents:  
 
President:  Sra. Maria Àngels Planas Crous, Tinent d’Alcalde de la Corporació. 
 
Vocals:  

 - Sr. Joan Alcalà Quiñones, regidor del grup municipal CIU  
 - Sr. Pere Albertí Serra, regidor del grup municipal ERC 
 - Sra. Laia Pèlach Saget, regidora del grup municipal CUP  
 - Sr. Lluís Pau Gratacós, Secretari general en funcions de la corporació 
 - Sra. Glòria Rigau Solé, Viceinterventora de la Corporació 

 
Secretària: Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la corporació 
 
Hi és present el senyor David Álvarez Carreño, tècnic del Servei del Contractació i 
Compres. 
 
L'objecte de la sessió és sotmetre a la Mesa de Contractació l’escrit i demés 
documentació presentada per l’empresa PASCH y CIA, SAU, en el tràmit del 
requeriment de documentació previ a l’adjudicació regulat a l’article 151.2 TRLCSP.  
 

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 el 7 de juliol de 2015, 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); l’article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual 
es desenvolupa parcialment la LCSP. 

 

En data 11 de novembre del 2015 l’empresa PASH y CIA, SAU, presenta un escrit 
sol·licitant la pròrroga d’un dia per la presentació de la documentació requerida d’acord 
amb l’article 151.2 TRLCSP, acompanyant-se en el mateix dita documentació, degut a 
un error de càlcul del termini per presentar la mateixa que finalitzava el dia 10 de 
novembre del 2015, doncs no s’han tingut en compte els dissabtes per haver-los 
considerat inhàbils, així com per la tramitació dels avals. 



Atès que en el procediment de referència hi ha un únic licitador, no perjudicant, per 
tant, els interessos de tercers admetre l’escrit presentat, aquesta Mesa acorda 
admetre l’escrit i demés documentació presentada per PASH Y CIA, SAU, entenent 
complimentat el tràmit de l’article 151.2 del TRLCSP. 

 

En conseqüència es proposa l’adjudicació del contracte de subministrament i 
instal·lació del sistema automàtic de mesura (SAM) d’emissions de xemeneia per a la 
planta de valorització energètica de residus de Campdorà a PASH Y CIA, SAU. 

 

Finalitzat  l'acte,  la  Presidència  de  la  Mesa  dóna  per  acabada  la  reunió a les 13:25 
hores, de la qual cosa dono fe. 

 
       Vist i plau 
La secretària      La Presidenta 
  
 
 
Berta Gratacós Cubarsí    Maria Àngels Planas Crous 
 
 
 


