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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 1 
CORRESPONENT AL 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. 
 
 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local 
Data: 28 de setembre de 2015 
Hora: 13:45 hores 
Assistents:  
Presidenta:  Sra. Marta Madrenas Mir, tinent d’alcalde de la Corporació 
Vocals:- Sr. Eduard Berloso Ferrer, regidor de Serveis Socials, Habitatge i Cooperació  

- Sr. Joan Alcalà Quiñones, regidor del grup municipal CIU 
- Sra. Maria Mercè Roca Perich, regidora del grup municipal ERC 
- Sra. Laia Pèlach Saget, regidora del grup municipal CUP 
- Sr. Lluís Pau Gratacós, secretari en funcions de la Corporació 
- Sra. Glòria Rigau Solé, viceinterventora de la Corporació  

Secretària: Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la corporació 
 
També hi són presents el senyor David Álvarez Carreño, tècnic del servei de 
Contractació i Compres, la senyora Empar Vilà Coch, cap de secció de Serveis 
Urbans, i el senyor Pere Albertí Serra, regidor del grup municipal ERC. 

 
 

L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre núm. 1 de la 
licitació del contracte 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, per un import de licitació de 700.000.-€, IVA exclòs 

 

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. 

Han participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en 
la forma pertinent: 
 

1.- PASCH Y CÍA, SAU 
2.- UNIDAD TÉCNICA DE INNOVACIÓN, SL 
3.- GRUPO NAVEC SERVICIOS INDUSTRIALES, SL 
4.- IZASA SCIENTIFIC, SLU 
5.- INERCO INSPECCIÓN Y CONTROL, SAU 
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Tot seguit, la presidència ordena l’obertura del sobre núm. 1 i la Mesa procedeix a la 
qualificació de la documentació administrativa acreditativa de la personalitat jurídica, 
capacitat d’obrar, apoderament i solvència econòmica financera, tècnica i professional 
dels licitadors i demés requisits a què es refereix l’article 146.1 del TRLCSP, així com 
de la demés documentació exigida en el plec de clàusules administratives i 
econòmiques particulars (PCAP) reguladores de la licitació. 
 
En conseqüència, i d’acord amb la clàusula XI.2 del plec de clàusules administratives i 
econòmiques particulars reguladores de la contractació, la Mesa acorda concedir a les 
següents empreses un termini no superior a tres dies hàbils per tal que aportin la 
següent documentació: 
 
 
GRUPO NAVEC SERVICIOS INDUSTRIALES, SL 
 

- Acreditació de la personalitat de l’empresari i de la persona jurídica de 
conformitat amb la clàusula IX.1.A.2 del PCAP. 

- Adreça a efectes de notificacions, de conformitat amb la clàusula IX.1.A.5 del 
PCAP. 

- Justificació de la solvència financera i econòmica de l’empresa, de conformitat 
amb la clàusula IX.1.A.7 del PCAP. 

- Justificació de la solvència tècnica de l’empresa, de conformitat amb la clàusula 
IX.1.A.8 del PCAP. 

- Declaració expressa, en cas de ser necessari, del responsable de l’empresa 
relativa al grup empresarial al qual pertany, de conformitat amb la clàusula 
IX.1.A.10 del PCAP. 

 
 
IZASA SCIENTIFIC, SLU 
 

- A la declaració responsable presentada segons model annex 1, falten els punts 
G a L i el paràgraf final del document. Per aquest motiu caldrà adjuntar la 
declaració completa. 

- Respecte a l’acreditació de la solvència tècnica i concretament pel que fa a 
l’obligació de presentar un mínim de 4 certificats de subministraments d’equips 
anàlegs als de l’objecte del contracte que compleixin amb la directiva 
200/76/CE i, com a mínim un, amb el Reial decret 815/2003, cal esmentar que 
els certificats presentats no són d’instal·lacions anàlogues a plantes de 
valoració energètica de residus, ni donen informació sobre si inclouen els 
equips objecte de la licitació. Per aquest motiu caldrà que es presentin nous 
certificats on s’indiquin els paràmetres que mesuren per poder avaluar que 
siguin d’equips anàlegs als de l’objecte del contracte. 

 

 

INERCO INSPECCIÓN Y CONTROL, SAU 

 

- Respecte a l’acreditació de la solvència tècnica i concretament pel que fa a l’obligació 
de presentar un mínim de 4 certificats de subministraments d’equips anàlegs als de 
l’objecte del contracte, que compleixin amb la directiva 2000/76/CE i, com a mínim un, 
amb el Reial decret 815/2003, cal esmentar que els certificats presentats no són 
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d’instal·lacions anàlogues a plantes de valoració energètica de residus, ni donen 
informació sobre si inclouen els equips objecte de la licitació. Per aquest motiu caldrà 
que es presentin nous certificats on s’indiquin els paràmetres que mesuren per poder 
avaluar que siguin d’equips anàlegs als de l’objecte del contracte. 

 

En relació a l’oferta presentada per l’empresa UNIDAD TÉCNICA DE INNOVACIÓN, 
SL, de conformitat amb l’establert a la clàusula IX.1.A.7 del PCAP, la Mesa acorda la 
seva exclusió de la licitació per haver presentat, pel que fa a l’acreditació de la seva 
solvència financera, una declaració sobre el seu volum de negoci en que les quanties 
de les diferents anualitats són inferiors a l’import de licitació del contracte.  

 

Finalitzat l'acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 14:00h i 
signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dóna fe. 
 
 
       Vist i plau 
La secretària      La presidenta 
  
 
 
Berta Gratacós Cubarsí    Marta Madrenas Mir   
 
 


