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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ CORRESPONENT A L’OBERTURA DEL 
SOBRE 3 DE LA 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 
 
 
Lloc: Sala de junta de Govern Local  
Data: 29 d’abril de 2016 
Hora: 13:00 
 
Assistents:  
President: Sr. Eduard Berloso Ferrer, tinent d’alcalde de la Corporació  
Vocals:  - Sr. Jordi Pons Ribas, enginyer municipal de Sostenibilitat 
              - Sra. Laia Pèlach Saget, regidora del grup municipal CUP-Crida per Girona 
              - Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la Corporació 

  - Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació  
  - Sra. Berta Gratacós i Cubarsí, Cap del Servei de Contractació i Compres 
 

Secretària: Sra. Berta Gratacós i Cubarsí, funcionària de la corporació 

 

També hi són presents:  

- El senyor Marcos Díaz Herrera, amb DNI: 46056452X i el senyor Ricard García Rodríguez, 
amb DNI: 46005987F, en representació de l’empresa CHATARRAS R. GARCIA, SAU 

- El senyor Cristian Laguna Belver, amb DNI: 38454969G, en representació de l’empresa 
CONTROL DEMETER , SL 

- El senyor Manuel Félix Rodríguez Alonso, amb DNI: 35055938M i el senyor Sergio Alis 
Meya, amb DNI: 40357013V, en representació de l’empresa OBRES I CONSTRUCCIONS 
CELRÀ, SL 
 
L'objecte de la sessió és l'obertura del sobre número 3 que conté la proposició relativa als 
criteris d'adjudicació econòmics, avaluables mitjançant xifres o percentatges, que depenen 
d'un judici de valor, de les proposicions presentades en la licitació convocada per adjudicar la 
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, per un import de licitació de 109.956,00.-€ (cent nou mil nou-cents cinquanta-
sis euros) IVA exclòs. 
 
 
La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el Cartipàs Municipal aprovat el 30 
de març de 2016, 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) i l'article 21 del Reial Decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP. 
 
 
 



La Presidència de la Mesa dóna la paraula al Sr. Jordi Pons Ribas, enginyer de l’Ajuntament 
que exposa que existeix una empresa encarregada de  l’assistència tècnica a l’Ajuntament de 
Girona per la contractació i control d’execució de les actuacions prioritàries definides en la 
“Memòria dels Treballs a Realitzar a Planta de Valorització Energètica de Residus de 
Campdorà (Girona)”, entre altres, li correspon, l’avaluació de les ofertes presentades pels 
licitadors en les diferents licitacions que es tramitaran per realitzar les actuacions prioritàries a 
la Planta de Campdorà. L’informe previ de valoració emès per l’empresa indicada va ser 
presentat ahir a l’Ajuntament. El tècnic encarregat de la valoració no ha disposat del temps 
necessari per el seu examen, i emissió del corresponent informe. 
 
El tècnic exposa que atesa la complexitat de l’obra i el número d’ofertes presentades, és 
necessari que s’atorgui una ampliació del termini de valoració i es fixi una nova data per la 
presentació de l’informe i obertura dels sobres número 3. 
 
La mesa acorda ampliar el termini de valoració de les ofertes, i determina que la mesa per la 
presentació de l’informe de valoració de la documentació al sobre 2 i obertura del sobre 3 se 
celebrarà el divendres 6 de maig del 2016 a les 13:00 hores. 
 
 
Finalitzat l’acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió a les 13:20 hores, de 
la qual cosa dono fe. 

 
Vist i plau 

La secretària      El president 
  
 
  
 
Berta Gratacós Cubarsí    Eduard Berloso Ferrer  
 
 
 
 
 
 


