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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2, 
CORRESPONENT A LA VENDA DE COM A FERRALLA DELS VEHICLES QUE 
ESTAN INGRESSATS AL DIPÒSIT MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 
 
 
Lloc: Sala Renart 
Data: 26 de gener de 2015 
Hora: 13:00  
 
Assistents:  
President: Sr. Jordi Fàbrega Vilà, tinent d’alcalde de la corporació 
Vocals: - Sr. Eduard Berloso Ferrer, regidor de Serveis Socials i Joventut 

 - Sr. Joan Alcallà Quiñones, regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública 
 - Sra. M. Glòria Gou Clavera, secretària de la corporació 
 - Sra.   Glòria Rigau Solé, viceinterventora de la corporació 

Secretària: -Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la corporació 
 
Hi assisteixen: 

- El senyor Artur Escardó Marín, amb DNI: 37740587W, en representació de 
l’empresa VIUDA DE LAURO CLARIANA, SL  

- La senyora Maria Masnou Planas, amb DNI: 47885633R, en representació de 
l’empresa RECUPERACIONS MASNOU, SL  

 
També hi és present la senyora M. Mercè Teixidor Oliveda, cap de l’Àrea de Seguretat, 
Mobilitat  i Via Pública 
 
L'objecte  de  la  sessió  és  l’obertura del  sobre  número 2 que conté la proposició 
relativa als criteris d’adjudicació econòmics, avaluables mitjançant xifres o 
percentatges de les proposicions presentades en la licitació convocada per adjudicar la 
venda de com a ferralla dels vehicles que estan ingressats al Dipòsit Municipal de 
l’Ajuntament de Girona, per un import de licitació de 12.700€ IVA exclòs, essent els 
preus mínims unitaris en funció del tipus de vehicles, els següents: 

  
 Motocicletes/Bicicletes/Ciclomotors: 15€ per vehicle 
 Altres vehicles amb massa no superior a 800kg: 30€ per vehicles 
 Vehicles amb massa superior a 800kg i no superior a 3.500kg: 50€per vehicle 
 Vehicles amb massa superior a 3.500kg: 100€ per vehicle 

 
La Presidència declara constituïda la Mesa, d’acord amb el decret de l’Alcaldia-
Presidència de composició de la Mesa de Contractació de data 11 de març de 2014, 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 22.1 del Reial Decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de Contractes del 
Sector Públic; i l’article 83 del Reglament general de la Llei de contractes, aprovat per 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

En relació a l’admissió dels licitadors i en compliment de l’establert a l’article 82 del 
Reglament general de la Llei de contractes, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 15 



de març, passat el termini concedit per esmenar els defectes i les omissions 
detectades en la documentació administrativa continguda al sobre número 1 presentat 
per les empreses: RECYCLE CAR, SL; CASA NUALART, SL; RECUPERACIONS 
MASNOU, SL; FRAGNOR,SL, la Mesa determina que aquestes han esmenat els 
defectes detectats en el sobre 1 dins del termini establert i que compleixen amb els 
requisits previstos a què es refereix l’article 146 del TRLCSP i continguts a l’apartat 2) 
de la clàusula XIII del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la 
licitació. 

En conseqüència es declaren admeses les ofertes  presentades per: 

 
- SERVEIS MUNICIPALS DE RIUDARENES, SA 
- RECYCLE CAR, SL 
- CASA NUALART, SL 
- VIUDA DE LAURO CLARIANA, SL 
- RECUPERACIONS MASNOU, SL 
- RECUPERACIONS SANT JULIÀ 
- FRAGNOR, SL 

 
El President de la Mesa procedeix a l’obertura del sobre núm. 2 a fi de donar-ne lectura: 
 

• Oferta núm. 1: presentada per l’empresa SERVEIS MUNICIPALS DE 
RIUDARENES, SA, per un import de :  
 

 Motocicletes/Bicicletes/Ciclomotors: 40€ per vehicle 
 Altres vehicles amb massa no superior a 800kg: 185€ per vehicles 
 Vehicles amb massa superior a 800kg i no superior a 3.500kg: 200€ per vehicle 
 Vehicles amb massa superior a 3.500kg: 450€ per vehicle 
 
• Oferta núm. 2:  presentada per l’empresa RECYCLE CAR, SL per l’import de :  

 
 Motocicletes/Bicicletes/Ciclomotors: 30€ per vehicle 
 Altres vehicles amb massa no superior a 800kg: 100€ per vehicles 
 Vehicles amb massa superior a 800kg i no superior a 3.500kg: 250€ per vehicle 
 Vehicles amb massa superior a 3.500kg: 400€ per vehicle 

 
• Oferta núm. 3: presentada per l’empresa CASA NUALART, SL, per l’import de :  

 
 Motocicletes/Bicicletes/Ciclomotors: 30€ per vehicle 
 Altres vehicles amb massa no superior a 800kg: 200€ per vehicles 
 Vehicles amb massa superior a 800kg i no superior a 3.500kg: 220€ per vehicle 

Vehicles amb massa superior a 3.500kg: 500€ per vehicle 
 

• Oferta núm. 4: presentada per l’empresa VIUDA DE LAURO CLARIANA, SL 
per l’import de :  

 
 Motocicletes/Bicicletes/Ciclomotors: 25€ per vehicle 
 Altres vehicles amb massa no superior a 800kg: 175€ per vehicles 
 Vehicles amb massa superior a 800kg i no superior a 3.500kg: 210€ per vehicle 

Vehicles amb massa superior a 3.500kg: 600€ per vehicle 
 
• Oferta núm. 5: presentada per l’empresa RECUPERACIONS MASNOU, SL, 

per l’import de :  
 
 Motocicletes/Bicicletes/Ciclomotors: 30€ per vehicle 



  
 
 
 Altres vehicles amb massa no superior a 800kg: 50€ per vehicles 
 Vehicles amb massa superior a 800kg i no superior a 3.500kg: 202€per vehicle 

Vehicles amb massa superior a 3.500kg: 300€ per vehicle 
 
• Oferta núm. 6: presentada per l’empresa RECUPERACIONS SANT JULIÀ, SL 

per l’import de : 
  
 Motocicletes/Bicicletes/Ciclomotors: 32€ per vehicle 
 Altres vehicles amb massa no superior a 800kg: 52€ per vehicles 
 Vehicles amb massa superior a 800kg i no superior a 3.500kg: 205€ per vehicle 

Vehicles amb massa superior a 3.500kg: 305€ per vehicle 
 

 
• Oferta núm. 7: presentada per l’empresa FRAGNOR, SL, per l’import de : 

 
 Motocicletes/Bicicletes/Ciclomotors: 27€ per vehicle 
 Altres vehicles amb massa no superior a 800kg: 80€ per vehicles 
 Vehicles amb massa superior a 800kg i no superior a 3.500kg: 171€ per vehicle 

Vehicles amb massa superior a 3.500kg: 475€ per vehicle 
 
 
La Mesa acorda fer tramesa de les anteriors ofertes i de l’expedient administratiu a 
l’enginyer municipal, Pere Casas Vall·llosera, per tal que sigui emès l’informe relatiu a 
la valoració del sobre núm. 2. 
 
Finalitzat l’acte, el President de la Mesa dóna per acabada la reunió a les 13:30 hores, 
de la qual cosa dono fe. 
 
El president       La secretària 
 
 
 
Jordi Fàbrega Vilà      Berta Gratacós i Cubarsí 
 
Vocals, 
 
 
 
Eduard Berloso Ferrer     Joan Alcalà Quiñones  
 
 
 
 
Ma. Glòria Gou i Clavera     Glòria Rigau Solé  
 
    
 


