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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 
1, DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS 
GENERATS AL MERCAT DE MAJORISTES DE FRUITES I VERDURES DE 
GIRONA (MERCAGIRONA) 
 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local 
Data: 10 de febrer de 2015 
Hora: 10:00h  
 
Assistents:  

- Presidenta:  Sra. M. Àngels Planas Crous, tinenta d’alcalde de la Corporació  
- Vocals:- Sr. Eduard Berloso Ferrer,  regidor de Serveis Socials i Joventut   

- Sr. Josep Ferrer Cama, cap de Turisme i Comerç  
- Sra. M. Glòria Gou Clavera, secretària general de la corporació  
- Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la corporació 

- Secretària:  Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la corporació 
 
 
L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre núm. 1 de la 
licitació del contracte del servei de recollida, transport i gestió dels residus generats al 
mercat de majoristes de fruites i verdures de Girona (MERCAGIRONA), per un import 
de licitació de 31.500,00€ + 3.150,00€ d’IVA.  
 
La presidència declara constituïda la Mesa i la Secretària llegeix l’anunci esmentat i les 
disposicions legals aplicables, especialment l’art. 320 del Real Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós del la Llei de Contractes 
del Sector Públic (en endavant TRLCSP), l’article 22.1 del Reial Decret 817/2009, de 8 
de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP; i els articles 81 i 82 del 
Reglament General de la Llei de Contractes, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 
12 d’octubre. 
  
Han participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en 
la forma pertinent: 
 

- RECUPERACIONS MARCEL NAVARRO I FILLS, SL 
- ECOGIRONINA DE DIPÒSITS, SL 
- TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTE GRUPO F. SÁNCHEZ, SL 
- TIRGI, TÈCNIQUES DE RECUPERACIONS DEL GIRONÈS, SL  
- AJ RUZ, SL 

 
 
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 reguladores de la licitació. 
 



En conseqüència, i d’acord amb la clàusula XVII 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:   
 
RECUPERACIONS MARCEL NAVARRO I FILLS, SL 
 
- Document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en la 
forma i termini indicat pel plec en qüestió (identificar-lo) pel supòsit de que resulti 
adjudicatari.  

 
ECOGIRONINA DE DIPÒSITS, SL 
 
- La declaració responsable del licitador indicant que compleix amb les condicions 
establertes legalment per contractar amb l’Administració, de conformitat amb el model de 
l’Annex II del plec de clàusules administratives particulars, degudament complimentada. 
Concretament, hi manca identificar l’expedient en relació al qual declara que compleix 
amb els requisits de solvència o classificació exigits en el plec, així com el segell de 
l’empresa. 

- El document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en 
la forma i termini indicat pel plec en qüestió (identificar-lo) pel supòsit de que resulti 
adjudicatari. 

 
TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTE GRUPO F. SÁNCHEZ, SL 
 
- Als efectes d’acreditació de la solvència tècnica, i tal com determina el punt a) de la 
clàusula XIII del plec de clàusules administratives particulars (que es refereix a la 
presentació d’una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims 3 
anys que inclogui import, dates i destinatari), seria necessari aportar les dades 
referides als serveis o treballs realitzats pel que fa a l’any 2014, juntament amb l’import 
i el destinatari. 

 
- El document que acrediti la vigència de la condició de l’empresa com a gestora de 
residus. 

 
TIRGI, TÈCNIQUES DE RECUPERACIONS DEL GIRONÈS, SL 
 
- El document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en 
la forma i termini indicat pel plec en qüestió (identificar-lo) pel supòsit de que resulti 
adjudicatari. 

 
- El document que acrediti la vigència de la inscripció de l’empresa al Registre de 
Transportistes de Residus de Catalunya mitjançant la comunicació prèvia a l’Agència 
de Residus de Catalunya. 
 
- El document que acrediti la vigència de la condició de l’empresa com a gestora de 
residus. 
 
- L’assenyalament d’un domicili per a la pràctica de notificacions, que pot ser 
complementat indicant una direcció de correu electrònic i un número de telèfon i fax. 
 



AJ RUZ, SL 
 
- Als efectes d’acreditació de la solvència tècnica, i tal com determina el punt a) de la 
clàusula XIII del plec de clàusules administratives particulars, seria necessari en primer 
lloc que es complementés la relació dels serveis o treballs realitzats per l’empresa en 
els últims 3 anys, incloent els imports pertinents.  

 
- En segon lloc, i en relació també a l’acreditació de la solvència tècnica, seria 
necessari que s’acrediti una altra activitat de similars característiques a les de l’objecte 
de la licitació, dins dels últims 3 anys, acompanyant el corresponent certificat. 
 
- El document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en 
la forma i termini indicat pel plec en qüestió (identificar-lo) pel supòsit de que resulti 
adjudicatari. 
 
- El document que acrediti la vigència de la condició de l’empresa com a gestora de 
residus 
 
 
Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 10:30 
hores i signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dóna fe. 
 
La Presidenta      La secretària 
 

 

M. Àngels Planas Crous    Berta Garatcós Cubarsí 

 
Vocals 
 
 
 
Eduard Berloso Ferrer  Josep Ferrer Cama  
 
 
 
 
M. Glòria Gou Clavera  Carlos Merino Pons 
 
 
 
 
 


