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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 1 DEL 
SERVEI DE CONTROL DE QUALITAT, AUDITORIA TÈCNICA I ASSESSORAMENT 
EN LA MILLORA CONTINUA DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIES DE LA CIUTAT DE GIRONA 
 
Lloc: Sala Diumé 
Data: 19 d’octubre del 2015 
Hora: 13:10 hores 
 
Assistents:  
Presidenta:  Sra. Marta Madrenas Mir, tinenta d’alcalde de la Corporació 
Vocals: - Sr. Carles Ribas Gironès, regidor delegat de Sostenibilitat  

 - Sr. Joan Alcalà Quiñones, regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública 
 - Sr. Pere Albertí i Serra, regidor del grup municipal ERC-MÉS-AM 
 - Sra. Laia Pèlach Saget, regidora del grup municipal CUP-Crida per Girona 
 - Sra. Míriam Pujola Romero, regidora del grup municipal C’s 
 - Sr. Lluís Pau Gratacós, secretari general funcions de la Corporació 
 - Sr. Carlos Merino Pons, Interventor de la Corporació  
 

Secretària: Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la corporació 
 
Assisteix el senyor David Álvarez Carreño, tècnic del Servei de Contractació i 
Compres.  
 
L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre núm. 1 de la 
licitació del contracte per adjudicar el servei de control de qualitat, auditoria tècnica i 
assessorament en la millora continua del contracte de serveis de recollida de residus, 
neteja viària i deixalleries de la ciutat de Girona, per un import anual de licitació de 
30.000 € + 6.300 € en concepte d’IVA. 
 

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. 

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

- DATAMBIENT ASSESSORS, SL 
- CIAS COM 2001, SL 
- ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, SLU 
- MEDIATEC, SCP 
- ASISTENCIA TÉCNICA JURÍDICA CONSULTORES, SLU (ATJ) 
- LAVOLA 1981, SA 
- SM SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, 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 XIV del Plec de clàusules administratives 
particulars reguladores de la contractació, la Mesa acorda concedir a les empreses 
ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, SLU , MEDIATEC, 
SCP i LAVOLA 1981, SA un termini no superior a tres dies hàbils per tal que aportin la 
següent documentació:   
 
- El document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en la 
forma i termini indicat pel plec pel supòsit que resulti adjudicatari. 
 
 
Finalitzat l'acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:30 i 
signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dóna fe. 
   
 
La secretària       Vist i plau  

La Presidenta 
 
 
 
 
Berta Gratacós Cubarsí     Marta Madrenas Mir  
 


