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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I 
GESTIÓ DE RESIDUS GENERATS AL MERCAT DE MAJORISTES DE FRUITES I 
VERDURES DE GIRONA (MERCAGIRONA), RELATIVA A LA PROPOSTA 
D’ADJUDICACIÓ. 
 

 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local  
Data:  31 de març de 2015 
Hora: 13:15 hores 
 

  Assistents:  
- President:  Sr. Carles Puigdemont Casamajó, alcalde de la Corporació  
- Vocals:- Sra. M. Àngels Planas Crous, regidora d’Hisenda i Gestió Municipal 

- Sra. Coral·lí Cunyat Badosa, regidora de Turisme i Comerç 
- Sr. Joan Vila Güell, secretari accidental de la Corporació  
- Sra. Glòria Rigau Solé, viceinterventora de la Corporació 

- Secretària:  Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap del servei de Contractació i 
Compres 
 

Hi assisteixen el senyor Jordi Fàbrega i Vila, tinent d’alcalde de la Corporació i el 
senyor Josep Ferrer Cama, cap de Turisme i Comerç. 
  
L’objecte de la sessió és proposar l’adjudicació del servei de recollida, transport i 
gestió de residus generats al Mercat de Majoristes de Fruites i Verdures de Girona 
(MERCAGIRONA), a favor de l’empresa que hagi presentat l’oferta econòmicament 
més avantatjosa. 
 
La Presidència declara constituïda 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 i 
l’article 22.1 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 

D’acord  amb l’Acta de la Mesa de contractació de 2 de març de 2015 es va acordar 
demanar la justificació de la baixa temerària a l’empresa TECNOLOGIA MEDIO 
AMBIENTE GRUPO F. SÁNCHEZ, SL(TMA). 
 
Per Decrets de l’Alcaldia de 10 de març de 2015 es procedeix al requeriment de la 
justificació de l’oferta a l’empresa TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO F 
SÁNCHEZ, SL (TMA). 
 
Mitjançant informe del cap de secció de Mercats de 18 de març de 2015, es proposa 
acceptar les justificacions de l’oferta presentada per l’empresa TECNOLOGIA MEDIO 
AMBIENTE, GRUPO F. SÁNCHEZ, SL (TMA). 
 
La Mesa dóna la seva conformitat, assumint i aprovant el contingut del l’informe de 18 
de març de 2015 on es proposa acceptar la justificació de l’oferta presentada per 
l’empresa TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO F. SÁNCHEZ, SL (TMA) i 
proposa, a l’òrgan de contractació, l’adjudicació del servei de recollida, transport i gestió 
de residus generats al Mercat de Majoristes de Fruites i Verdures (MERCAGIRONA), a 



favor de l’esmentada empresa, per haver presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, doncs d’acord amb l’informe de 27 de febrer de 2015 ha obtingut la major 
puntuació. 
 

Finalitzat  l'acte,  la  Presidència  de  la  Mesa  dóna  per  acabada  la  reunió a dos quarts 
de dues del matí de la qual cosa dono fe. 

 
El president      La secretària 
 
 
 
Carles Puigdemont Casamajó   Berta Gratacós Cubarsí 
 
vocals,  
 
 
 
M. Àngels Planas Crous    Coral·lí Cunyat Badosa 
 
 
 
 
Joan Vila Güell     Glòria Rigau Solé 


