
BG/irc
Exp.: 2016004005 - C. 06.115.001

Lloc        
Data 
Hora 

Assistents: Sr. Eduard Berloso i Ferrer, tinent d'alcalde de Sostenibilitat, Medi Ambient,
Participació i Cooperació, que actua com a president.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la Corporació, que actua com a
secretària.
Sr. Jordi Pons Ribas, enginyer municipal de la Corporació.
Sr. Pere Alberti Serra, suplent del portaveu del grup municipal ERC-MES-AM
de la Corporació.
Sra. Laia Pélach Saget, portaveu del grup municipal  CUP-Crida per Girona
de la Corporació.
Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la Corporació.
Sra. Gloria Rigau Solé, viceinterventora de la Corporació.
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                     -Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap del Servei de Contractació i Compres.

També hi és present la senyora Laura Mascort Tomàs, enginyera municipal.

: Sala de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona.
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ACTA DE REUNIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ CONJUNTA D'ELABORACIÓ DE
PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES D'ENDERROC DE LA XEMENEIA DE
FORMIGÓ FORA DE SERVEI DE LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA DE
RESIDUS DE CAMPDORÀ

La Mesa de Contractació es constitueix d'acord amb el Decret d'Alcaldia-Presidècia de 30
de març de 2016 en la forma anteriorment descrita, per a procedir a l'examen de l'informes
emès per l'enginyer municipal, el senyor Jordi Pons Ribas, sobre valoració de les ofertes
presentades en l'expedient número 2016004005, corresponent a Contractació conjunta
d'elaboració de projecte i execució de les obres d'enderroc de la xemeneia de formigó fora
de servei de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà.

Essent 100 la puntuació màxima a atorgar per a la valoració d'aquests criteris:

2.- CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, SL:   41,25 punts.
3.- TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, SL:   53,32 punts.
4.- OBRES I CONSTRUCCIONS CELRA S.L.:   95,50 punts.
5.- CONTROL DEMETER SL:   61,16 punts.
6.- DEMOLICIONES CONSTRUCCIONES MARCOS, SL:   68,13 punts.
7.- EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU:   80,58 punts.
8.- B. BIOSCA, SL:   64,18 punts.
9.- CHATARRAS R. GARCIA, SAU:   67,67 punts.
10.- HERCAL DIGGERS, SL:   55,30 punts.
11.- D-TODO ENGENIERÍA Y DESARROLLO, SL:   43,42 punts.
12.- SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL:   55,51 punts.

Atesa l'observació realitzada per l'enginyer municipal en l'informe de data 9 de maig de
2016, segons el qual la proposició de l'empresa  OBRES I  CONSTRUCCIONS CELRÀ, SL
amb NIF B17534967 es pot considerar com una oferta anormalment baixa d'acord amb el
previst a la clàusula XVIII del plec de condicions que regulen la contractació.



Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

Eduard Berloso i Ferrer

El president

Vist que de conformitat amb l'esmentada clàusula i l'article 152 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes
del sector públic, quan s'identifiqui una proposició que pot ser considerada
desproporcionada o anormal s'han de seguir els tràmits previstos a l'article 152.3 de la
TRLCSP.

La Mesa de Contractació acorda donar audiència al licitador, per un termini de 10 dies
hàbils, perquè justifiqui la valoració de l'oferta i en precisi les condicions, en particular pel
que fa a l'estalvi que permeti el procediment d'execució del contracte, les solucions
tècniques adoptades, les condicions excepcionalment favorables de què disposa per a
executar la prestació i l'originalitat de les prestacions proposades.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió a les 13:20h, de la
qual cosa dono fe.


