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Assistents: Sr. Joan Alcalà i Quiñones, regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i
Via Pública, que actua com a president.
Sra. M. Àngels Planas i Crous, regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
de la Corporació.
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. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres, que
actua com a vocal i, que actua com a secretària.
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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

L'objecte de la sessió és sotmetre a la Mesa l'informe sobre la justificació de l'oferta
presentada per l'empresa OBRES I CONSTRUCCIONS CELRÀ SL, que podia incórrer en
un supòsit de baixa desproporcionada i proposar a l'òrgan de contractació, l'adjudicació
conjunta d'elaboració del 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, a
favor del licitador que hagi presentat la proposició amb l'oferta econòmicament més
avantatjosa, de conformitat amb el Plec de clàusules administratives particulars
reguladores de la licitació (PCAP).

El President declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'Alcaldia-Presidència de
composició de la Mesa de Contractació de data 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); l'article 22.1 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la LCSP.

D'acord amb l'Acta de la Mesa de Contractació de 17 de maig de 2016, es va acordar
"demanar a l'empresa OBRES I CONSTRUCCIONS CELRÀ SL la justificació de les
condicions relatives a l'oferta presentada i en precisi les condicions, la qual pot incórrer en
supòsit de baixa desproporcionada o anormal, ja que és la que ha obtingut la millor
puntuació".

Per Decret de l'Alcaldia de 26 de maig de 2016 es va acordar donar el tràmit d'audiència
per a la justificació de l'oferta presentada per l'empresa OBRES I CONSTRUCCIONS
CELRÀ SL.

Seguidament el senyor Jordi Pons Ribas, enginyer municipal adscrit a l'Àrea de
Sostenibilitat, exposa els aclariments necessaris que consten en l'informe de 21 de juny de
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2016, emès per ell mateix, on argumenta que l'empresa OBRES I CONSTRUCCIONS
CELRÀ SL ha acreditat suficientment disposar de condicions excepcionalment favorables
per poder considerar que l'oferta presentada sigui viable.

La Mesa dóna la seva conformitat, assumint i aprovant el contingut de l'informe de
valoració, i proposa, a l' òrgan de contractació, l'adjudicació 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, a favor de l'empresa OBRES I
CONSTRUCCIONS CELRA SL, per haver presentat l'oferta econòmicament més
avantatjosa.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió quan falten deu
minuts per dos quarts de dues del migdia, la qual cosa dono fe.


