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BG/da/ba          
 
Exp.: 2015012536 
             
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 3, 
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 Renart 
Data: 15 d’octubre de 2015 
Hora: 12:30h 
 
Assistents:  
Presidenta:  Sra. Marta Madrenas Mir, tinent d’alcalde de la Corporació 
Vocals: - Sra. Maria Àngels Planas Crous, regidora d’Hisenda i Sostenibilitat 
 - Sr. Eduard Berloso Ferrer, regidor de Serveis Socials, Habitatge i Cooperació 

- Sr. Pere Albertí Serra, regidor del grup municipal ERC  
- Sra. Laia Pèlach Saget, regidora del grup municipal CUP 
- Sra. Míriam Pujola, regidora del grup municipal Ciutadans 
- 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. 
 
Hi són presents: 

Sr. David Álvarez Carreño, tècnic superior de Contractació i Compres, el senyor 
Jordi Castellà i Parull, amb DNI 38794122F i la senyora Susana Ruz, amb DNI 
43503957D, de PASCH Y CÍA, SAU i el senyor Jordi Bardají, director tècnic de 
TRARGISA (Àrea de residus). 
 
 

L’objecte de la sessió és l’obertura del sobre número 3 que conté la proposició relativa 
als criteris d’adjudicació econòmics, avaluables mitjançant xifres o percentatges de la 
licitació convocada per adjudicar el contracte del 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, amb un import de licitació de set-
cents mil euros (700.000,00.-€) 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. 
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Prèviament a l’obertura del sobre 3, es dóna compte a la Mesa de l’escrit presentat per 
Unidad Técnica de Innovación y Desarrollo, S.L, en data 13 d’octubre del 2015 (RE. 
2015047707), en el que degut a l’exclusió acordada per la mesa de contractació per no 
haver acreditat la solvència econòmica d’acord amb el previst a l’apartat IX.1.A.7 del 
Plec de clàusules Administratives particulars, tot i no complir amb els requisits de 
solvència econòmica i financera prevista en el plec administratiu, l’empresa aporta 
relació de tots els subministraments i manteniments que ha realitzat des de l’any 2009, 
així com l’assegurança de responsabilitat civil i sol·licita que es tingui per acreditada la 
solvència financera i econòmica d’ Unidad Técnica de Innovación y Desarrollo, S.L 
mitjançant l’aportació d’altres mitjans diferents als contemplats al plec, i en 
conseqüència sigui valorada i considerada la seva oferta.  

 

El Secretari General de la Corporació en funcions explica que en relació amb l’escrit 
indicat, cal tenir present que la clàusula l’apartat IX.1.A.7 del Plec de clàusules 
Administratives particulars regula com cal justificar la solvència financera i econòmica 
de l'empresa licitadora, determinant que haurà d'acreditar d'acord amb una declaració 
sobre el volum global de negocis i, en el seu cas, sobre el volum de negocis en l'àmbit 
d'activitats corresponent amb la finalitat del contracte, referit com a màxim als tres 
últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de 
l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències de l'esmentat volum de 
negocis. El volum de negocis anual acreditat haurà de ser com a mínim equivalent a 
l'import de licitació del contracte. 

 

Tanmateix, el plec administratiu, transcrivint el previst a l’article 145.1 TRLCP, a la 
clàusula IX recull que les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se al previst al 
plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques, i la 
seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut de la 
totalitat de les esmentades clàusules o condicions, sense excepció o cap reserva, pel 
que una vegada presentada la proposició no es pot pretendre la impugnació dels 
mitjans de solvència econòmica incorporats als plecs de condicions, sinó que aquesta 
s’hagués hagut de fer amb caràcter previ, durant el termini previst per impugnar el 
contingut dels mateixos. 

 

També cal tenir present que l’òrgan de contractació, al determinar en els plecs de 
clàusules administratives com s’acreditarà la solvència econòmica i financera, disposa 
de varis mitjans entre els que pot escollir  tots o algun, aquests es troben enumerats  a 
l’article 75 del TRLCSP, en aquest cas, tal i com preveu la normativa, l’òrgan de 
contractació, per les circumstàncies del cas, va escollir el previst en el primer apartat 
(el volum anual de negocis), essent el que consta en el plec, i per tant, acceptat per 
l’empresari en el moment de presentar la seva oferta.  

 

En conseqüència la Mesa no estima la petició efectuada per Unidad Técnica de 
Innovación y Desarrollo, S.L. 

 
Seguidament s’informa de la valoració atorgada a l’empresa licitadora, pel que fa als 
criteris tècnics que depenen d’un judici de valor:  
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EMPRESA VALORACIONS TOTAL 

Abast dels treballs 
 a realitzar                                 18,00 

PASCH&CÍA, SA 
       NIF A48017768 

Tècnica 

Requeriments específics 
 dels equips                               22,20 

40,20 punts 

 
 
La Presidència de la Mesa procedeix a l’obertura del sobre núm. 3 per tal de donar-ne 
lectura: 
 

Oferta núm. 1: presentada per l’empresa PASCH&CÍA, SA 
 

Preu de l’oferta IVA (21%)  Total 

596.000,00.-€ 125.160,00.-€ 721.160,00.-€ 

Costos d’operació anuals IVA (21%)  Total 

26.376,00.-€ 5.538,96.-€ 31.914,96.-€ 

 
 
La Mesa acorda que atès que és l’única empresa licitadora, d’acord amb la Clàusula XI 
del PCAP, se li atribueixen les puntuacions del sobre número 3 de la següent manera:   

 

Preu de l’oferta:  

Puntuació de cada oferta =   30 punts X 596.000.-€  = 30 punts 

                                     596.000.-€ 

Costos d’operació anuals: 

Puntuació de cada oferta =   20 punts X 26.376,00.-€  = 20 punts 

                                      26.376,00.-€ 

 
I per tant, en relació al sobre número 3 li corresponen 50 punts, que sumats als 40,20 
atorgats en la valoració del sobre núm. 2 sumen un total de 90,20 punts. 
 
Vista la puntuació obtinguda per l’oferta presentada per l’empresa PASCH&CÍA, SA, la 
Mesa proposa a l’òrgan de contractació 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 favor de l’empresa 
PASCH&CÍA, SA, per un import anual de cinc-cents noranta-sis mil euros 
(596.000,00.-€) IVA exclòs. 
 
Finalitzat l’acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió a les 12:45 
hores, de la qual cosa dono fe. 

 
Vist i plau 

La secretària      La presidenta 
   
 
 
 
Berta Gratacós Cubarsí    Marta Madrenas Mir 


